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VW-1024-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 17 mei
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )
f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
 
Logaritmen  
regel voorwaarde 

     log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log log logg g g aa b
b

    
 

 >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p
a

a
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   

 
 

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).



 

 VW-1024-a-21-1-o 3 / 19 lees verder ►►►

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga verder op de volgende pagina. 
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Linkshandigen en ronde getallen 
 
Onderzoek uit 2013 heeft uitgewezen dat linkshandigen eerder geneigd 
zijn ronde getallen te kiezen dan rechtshandigen. Deelnemers aan het 
onderzoek kregen elk 60 vragen voorgelegd, waarop het antwoord een 
geheel getal is.  
De vragen waren bijvoorbeeld:  
 Hoeveel knopen heb je in je klerenkast? 
 Hoeveel diersoorten kun je noemen?  
 Hoeveel eieren heb je vorig jaar gegeten? 
 
Bij het onderzoek werd alleen gekeken naar de vragen waarop een 
antwoord werd gegeven vanaf 20 tot en met 1000. Linkshandigen bleken 
vaker een rond getal als antwoord te geven dan rechtshandigen. 

Wat is eigenlijk een rond getal? Een rond getal is een getal dat eindigt op 
één of meer nullen, dus bijvoorbeeld 20 of 300. Maar is 100 een ronder 
getal dan bijvoorbeeld 1000? En hoe zit het dan met getallen die niet op 
een nul eindigen, maar wel ‘mooi’ zijn, zoals bijvoorbeeld 25? 

Om de rondheid van getallen te bepalen, gebruikten de onderzoekers de 
definitie van Sigurd. Deze definitie zegt dat de rondheid van een getal 
ervan afhangt of het getal een veelvoud is van machten van 10, of van 
helften of kwarten van machten van 10.  
De rondheid R wordt voor de getallen (n) vanaf 20 tot en met 1000 dan als 
volgt berekend: 

 
1000 100 10 1 500 50 5 1 250 25( )

2 4
R n

n n n n n n n n
               
   

  

Elke term ...
n

 telt alleen mee als n een veelvoud van de teller is.  

We spreken af dat getallen n ronder zijn, naarmate ( )R n  hoger is. 
 
Zo geldt bijvoorbeeld voor het getal 600:  

1000 100 10 1 500 50 5 1 250 25(600) 0,24
600 600 600 2 600 600 600 4 600 600

R                 
   

  

 
4p 1 Onderzoek met behulp van de formule welke van de twee getallen 750 en 

600 het rondst is. 
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De rondheid van 1000 is groter dan die van 500. Het is echter niet zo dat 
600 ook ronder is dan 500. Sterker nog, voor alle honderdtallen tussen 
500 en 1000 geldt dat de rondheid ervan steeds kleiner wordt.  
Je kunt dat beredeneren door de formule te herschrijven tot een formule 
die alleen voor honderdtallen tussen 500 en 1000 geldt. Dat kan worden 
gedaan met behulp van de substitutie 100n p  (met p de gehele getallen 

6 tot en met 9) en daarna de formule te herleiden tot 
23

16
R

p
 . 

4p 2 Toon dit aan en beredeneer vervolgens aan de hand van deze formule, 
zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat de rondheid van de 
honderdtallen tussen 500 en 1000 steeds kleiner wordt. 
 
Er waren 200 deelnemers aan het onderzoek, die elk 60 vragen kregen 
voorgelegd. 1,3% van de gegeven antwoorden was een getal boven de 
1000. Na het wegstrepen van deze antwoorden, en het wegstrepen van 
de antwoorden beneden de 20, bleven er 3412 antwoorden over die 
waren gegeven door linkshandigen, en 4329 die waren gegeven door 
rechtshandigen. 

4p 3 Bereken het percentage gegeven antwoorden beneden de 20. Geef je 
antwoord in één decimaal. 
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In onderstaande figuur staat een overzicht van de gegeven antwoorden 
door de links- en rechtshandigen. Van de 3412 antwoorden van de 
linkshandigen was 6,7% het getal 20. Van de 4329 gegeven antwoorden 
van de rechtshandigen was dit percentage 5,7. Het verschil tussen deze 
twee percentages is 1. In de figuur zie je daarom bij het getal 20 een stip 
staan op een hoogte van 1%.  
 
figuur 
 

 
 
De horizontale as heeft een logaritmische schaalverdeling.  
In de figuur is het volgende zichtbaar gemaakt: hoe dikker de verticale 
streep bij een getal, hoe ronder dat getal. 
Veel ronde getallen worden procentueel vaker genoemd door 
linkshandigen dan door rechtshandigen. 
 
Het antwoord 100 werd 276 maal gegeven door de linkshandigen.  

4p 4 Bereken hoe vaak het antwoord 100 gegeven werd door de 
rechtshandigen. 
 
We geven twee uitspraken: 
1 Naarmate getallen groter worden, worden ze minder vaak gekozen. 
2 Grote getallen worden procentueel bijna even vaak door de 

linkshandigen als door de rechtshandigen als antwoord gegeven. 
4p 5 Leg voor elk van deze uitspraken uit of deze wel of niet uit de figuur volgt.  
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Draaiend huis 
 
Op de Hasseltrotonde in Tilburg staat een huis. Eigenlijk is ‘staat’ niet het 
goede woord, want het huis beweegt: het draait in het rond. Het gevolg is 
dat elke keer dat je langs de rotonde rijdt, het huis op een andere plaats 
kan staan. Het is een kunstproject, ontworpen door John Körmeling.  
Zie foto 1 en foto 2 hieronder. 
 

foto 1  foto 2 

 
Het huis legt in 20 uur één ronde af, zodat je, als je de rotonde elke dag 
op hetzelfde tijdstip passeert, het huis geen twee opeenvolgende dagen 
op dezelfde plaats ziet. 
 
Op een maandag staat het huis om acht uur ‘s morgens (08.00 uur) 
precies aan de oostkant van de rotonde. Voor het vervolg van de opgave 
is dit 0t  . In figuur 1 is een overzicht van de situatie te zien. Het huis is 
in figuur 1 weergegeven als vierkantje en bevindt zich in punt O. 
 
figuur 1 

 
 
Het huis draait met de rijrichting van het verkeer mee. 
 

3p 6 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage de plaats aan waar het huis zich op 
diezelfde maandag om 20.30 uur bevindt. Licht je antwoord toe. 
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3p 7 Bereken hoeveel hele weken na tijdstip 0t   het huis zich voor het eerst 
weer om 08.00 uur op maandag in punt O bevindt. 
 
De straal van de cirkel waarover het huis beweegt, is 30 meter. 
De afstand A in meters van het huis tot de west-oost-as gedurende een 
rondgang over de rotonde kan worden weergegeven met de formule 

1030 sin( )A t   , met t de tijd in uren, en 0t   op het moment dat het huis 
in O is. Hierbij worden afstanden onder de west-oost-as als negatieve 
getallen weergegeven.  
 
Je kunt de formule ook zó schrijven dat het beginpunt ( 0t  ) in het 
noorden, in punt N ligt. De formule heeft dan de volgende vorm: 

1030 sin( ( ))y t d     
3p 8 Bereken de waarde van d. 

 
In figuur 2 zie je aan de vetgemaakte cirkeldelen waar het huis zich 
minder dan 15 meter van de west-oost-as bevindt.  
 
figuur 2 

 
 

4p 9 Bereken met behulp van de formule 1030 sin( )A t    hoeveel procent van 
de tijd het huis zich minder dan 15 meter van de west-oost-as bevindt. 
Geef je antwoord in gehele procenten. 
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Mathematical Bridge 
 
foto 1 foto 2 

 
 
Op foto 1 zie je de Mathematical Bridge, een houten brug in Cambridge. 
Deze brug werd in 1748 ontworpen door William Etheridge.  
Als je goed kijkt naar de brug, dan zie je dat deze bestaat uit een aantal 
balken die een denkbeeldige boog (gevormd door de onderkant van de 
brug) raken. Zie foto 2.  
We maken van deze brug een wiskundig model. De onderkant van de 
brug is 12,19 m breed en deze onderkant beschouwen we als een deel 
van een cirkel met straal 9,75 m. Zie de figuur, waarin de maten gegeven 
zijn in meters. De standaardformule voor een cirkel met middelpunt (0, 0) 
en straal r  is 2 2 2x y r  .  
 
figuur 

 
 
Wanneer we de oorsprong O kiezen zoals in de figuur aangegeven, dan 
geldt voor de hoogte van de onderkant van de brug:  

 295,0625y x   

Hierbij zijn x en y in meters. 
 

3p 10 Toon aan dat de formule 295,0625y x   inderdaad past bij dit model. 
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Er varen veel bootjes onder de brug door. Het is daarom belangrijk om te 
weten hoe hoog de onderkant van de brug op bepaalde punten is ten 
opzichte van de waterspiegel. 
 

3p 11 Bereken het hoogteverschil tussen het beginpunt en het hoogste punt van 
de onderkant van de brug. Geef je antwoord in gehele cm. 
 
Op foto 3 zie je een raaklijn die ongeveer gelijk loopt met het begin van 
het looppad van de brug. Deze raaklijn raakt de cirkel in het punt 
( 1,90; 9,56) . Zowel dit punt als het beginpunt van de raaklijn is in de foto 
aangegeven. 
 
foto 3 

 
 

4p 12 Bereken met behulp van de formule van de afgeleide de waarde van 
( 1,90)y'   en leg uit wat de praktische betekenis van deze waarde is.  
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The International 
 
Electronic Sports, afgekort E-Sports, is de term die wordt gebruikt voor 
het competitief spelen van computerspellen. Hoewel het tegen andere 
spelers spelen van computerspellen al bijna net zo lang bestaat als de 
spellen zelf, wordt algemeen aangenomen dat E-Sports bestaat sinds 
1998. Dat is namelijk het jaar dat er voor het eerst een officieel E-Sports-
toernooi gehouden werd waarbij geldprijzen te winnen waren. 
 
In 1998 was er in totaal zo’n 100 000 dollar te verdienen door de spelers. 
Sinds dat jaar is E-Sports uitgegroeid tot een internationaal fenomeen.  
In 2016 streden tienduizenden spelers in zo’n honderd verschillende 
spellen om een totale prijzenpot van ruim 95 miljoen dollar. 
 
In figuur 1 is de ontwikkeling weergegeven van het totale prijzengeld dat 
in E-Sports omgaat. 
 
figuur 1 

 
 
De totale prijzenpot nam van 2009 tot en met 2016 toe van 3,7 miljoen tot 
95,1 miljoen dollar. Als we ervan uitgaan dat deze groei exponentieel was 
en ook na 2016 exponentieel doorzet, dan zal het totale prijzengeld 
binnen enkele jaren tot boven de 1 miljard dollar stijgen. 
 

4p 13 Bereken met behulp van de gegevens uit 2009 en 2016 in welk jaar dat 
het geval zal zijn. 
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Bijna de helft van het totale prijzengeld in E-Sports wordt gewonnen door 
spelers van één bepaald spel. Dit spel wordt gespeeld door twee teams 
van elk vijf spelers, waarbij elk van de spelers een eigen held bestuurt. De 
spelers proberen met hulp van door de computer bestuurde troepen het 
gebied van de tegenstander te veroveren.  
 
Er zijn bij dit spel 112 verschillende helden, die worden onderverdeeld in 
drie categorieën: er zijn 49 aanvallers, 27 verdedigers en de overige 
helden zijn ondersteunende helden. 
 
Aan het begin van het spel kiezen de teams volgens een gecompliceerd 
systeem beurtelings hun helden. Iedere held kan hierbij slechts één keer 
gekozen worden. 
 
Het is gebruikelijk dat een team bestaat uit twee aanvallers, één 
verdediger en twee ondersteunende helden. 

4p 14 Bereken hoeveel verschillende samenstellingen er mogelijk zijn van twee 
aanvallers, één verdediger en twee ondersteunende helden. 
 
In elk team zitten vijf helden. Het spelgebied waarop de teams elkaar 
bestrijden kan globaal worden ingedeeld in drie zones: Noord, Midden en 
Zuid. Een held kan een rol krijgen in een van deze drie zones. Bovendien 
bestaat er de mogelijkheid om een held tussen de zones te laten 
wisselen; we noemen dat een zwervende held. Er zijn dus eigenlijk vier 
mogelijke rollen voor een held: Noord, Midden, Zuid en zwervend.  
 
Teams kiezen er altijd voor om in elk van de drie zones ten minste één 
held te plaatsen. Een mogelijke verdeling van de aantallen helden is dan 
bijvoorbeeld: 1 held in Noord, 1 held in Midden, 2 helden in Zuid en 1 
zwervende held. We gaan er hierbij vanuit dat het niet van belang is welke 
held in welke zone aanwezig is. 
 

4p 15 Bereken hoeveel van zulke verdelingen er voor één team mogelijk zijn als 
elk van de zones Noord, Midden en Zuid ten minste één held moet 
bevatten. 
 
Voor het spel worden gedurende het jaar diverse toernooien met 
uiteenlopende geldprijzen gehouden, maar het belangrijkste toernooi is 
The International, dat jaarlijks in augustus gehouden wordt. Teams uit alle 
delen van de wereld proberen via kwalificatietoernooien een van de 
zestien deelnamebewijzen te bemachtigen. En met een goede reden: in 
2016 was de prijzenpot voor The International ruim 20 miljoen dollar.  
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Dat het prijzengeld zo hoog is bij The International komt doordat het 
toernooi crowdfunded is. Dat wil zeggen: spelers van het spel kunnen 
gedurende een periode voorafgaand aan het toernooi bijdragen aan de 
prijzenpot.  
 
Het verloop van de hoogte van de prijzenpot voor The International 2016 
staat in figuur 2. 
 
figuur 2 

 
 
De totale prijzenpot voor The International 2016 was als volgt opgebouwd: 
 De organisatie van het toernooi, in dit geval de ontwikkelaar van het 

spel, legde een bepaald startbedrag in de prijzenpot.  
 De ontwikkelaar gaf de spelers van het spel vanaf 16 mei de 

mogelijkheid om virtuele voorwerpen te kopen die zij in het spel 
konden gebruiken. Van de opbrengsten daarvan werd 25% aan de 
prijzenpot toegevoegd. 

 
De grafiek in figuur 2 kan redelijk worden benaderd met de volgende 
formule:  

8,157 ln(0,1( 10)) 1,6P t      

In deze formule is P het totale prijzengeld in miljoenen dollars en t de tijd 
in dagen met 0t   op 16 mei 2016. 
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Volgens een website die verslag doet van E-Sports-toernooien hadden 
spelers binnen een maand 40 miljoen dollar uitgegeven aan virtuele 
voorwerpen. 
 

4p 16 Bereken met behulp van de formule voor P na hoeveel hele dagen dat het 
geval was. 
 
In de grafiek in figuur 2 is goed te zien dat de toename van de totale 
prijzenpot niet regelmatig verliep. Dat kwam doordat de ontwikkelaar af en 
toe met speciale acties kwam om spelers te verleiden extra voorwerpen te 
kopen.  
 
Een van die acties was bijvoorbeeld op 30 juni. Op die dag groeide de 
prijzenpot met 1,125 miljoen dollar. Dat is een veel sterkere toename dan 
je op basis van de afgeleide van P mag verwachten. 
 

5p 17 Bereken met behulp van differentiëren hoeveel keer zo groot de toename 
op 30 juni was dan je op basis van de afgeleide van P had mogen 
verwachten. Geef je antwoord als een geheel getal. 
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Huurprijzen in New York 
 
New York is al decennialang een van de populairste steden ter wereld om 
te wonen met als gevolg dat de gemiddelde prijs van huurwoningen er 
explosief gestegen is. In 1970 bedroeg de gemiddelde huur van een 
woning in New York $ 125 per maand. In 2013 was dat gestegen tot $ 917 
per maand. Dat is een toename van ruim 600%. 

Zo’n vergelijking is echter niet helemaal eerlijk, want de waarde van geld 
verandert ook. Dat heet inflatie. Sinds 1970 bedroeg de gemiddelde 
inflatie per jaar 3,95%. We gaan ervan uit dat sinds 1970 de huurprijzen, 
onafhankelijk van andere factoren, jaarlijks door de inflatie 3,95% 
gestegen zijn. 

Door de $ 125 uit 1970 om te rekenen naar dollars uit 2013 kan je de 
reële gemiddelde huurstijging berekenen. De reële gemiddelde 
huurstijging is de procentuele stijging van de gemiddelde huurprijzen 
boven op de stijging als gevolg van de inflatie. 

3p 18 Bereken de reële gemiddelde huurstijging. Geef je antwoord in één 
decimaal.  
 
In het vervolg van deze opgave zijn alle genoemde bedragen, getallen en 
percentages berekend met de naar 2013-dollars omgerekende bedragen. 
Je hoeft dus zelf geen rekening te houden met inflatie. 
Verder spreken we in het vervolg van deze opgave over inkomen, 
huurprijs en huurlast, terwijl daar gemiddeld inkomen, gemiddelde 
huurprijs en gemiddelde huurlast bedoeld wordt. 
 
Een belangrijke maatstaf om de betaalbaarheid van huurwoningen te 
onderzoeken is het percentage van het inkomen dat besteed wordt aan 
het betalen van de huur: de huurlast. 
In 1960 bedroeg de huurprijs in New York $ 561 en was de huurlast 15%.  

Doordat de huurprijzen sneller stijgen dan de inkomens, neemt de 
huurlast steeds verder toe: van 15% in 1960 tot 21% in 2013. Een 
econoom beweert dat er zich grote problemen zullen gaan voordoen als 
de huurlast boven de 25% uitkomt. De econoom gaat ervan uit dat de 
huurlast exponentieel is toegenomen sinds 1960 en dat die exponentiële 
stijging zich ook na 2013 voortzet.  

4p 19 Bereken in welk jaar de huurlast volgens deze veronderstelling voor het 
eerst groter is dan 25%. 
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In de figuur hieronder is het werkelijke verloop van de huurprijs in New 
York en van het inkomen van zijn inwoners als percentage van de 
bedragen in 1960 uitgezet tegen de tijd.  
 
figuur 

 
 
Hieronder staan twee uitspraken die gaan over de gegevens in de figuur: 
1 In de periode 1960–1980 steeg de huurprijs sneller dan in de periode 

1980–2000. 
2 In de periode 1990–2000 daalde de huurlast. 
 

4p 20 Leg voor elk van deze uitspraken uit of deze waar is of niet.  
 
 
 
 
 

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).



 

 VW-1024-a-21-1-o 18 / 19 lees verder ►►►

Inkomensongelijkheid 
 
Het primair inkomen van een huishouden bestaat uit de som van alle 
bruto inkomens uit werk en vermogen van alle personen uit dat 
huishouden. Als in een huishouden niemand betaald werk heeft of over 
vermogen beschikt, dan is het primair inkomen van dit huishouden gelijk 
aan nul. 
 
Het totale primair inkomen van alle huishoudens in Nederland in 2014 was 
376,3 miljard euro. Er waren toen in totaal 7,8 miljoen huishoudens en 
16,7 miljoen personen. 
 
In de tabel zijn alle huishoudens op basis van hun primair inkomen 
gerangschikt en verdeeld in tien groepen die elk ongeveer evenveel 
huishoudens bevatten. De eerste groep bevat de huishoudens met de 
laagste primaire inkomens en de tiende groep bevat die met de hoogste 
primaire inkomens. 
 
tabel 

 
In de tabel kun je bijvoorbeeld zien dat de groep met de hoogste primaire 
inkomens 776 000 huishoudens bevat en uit 2 535 000 personen bestaat.  
Van het totale primair inkomen van 376,3 miljard euro is 35% van deze 
groep. Dit is 131,705 miljard euro. 
 
De mate van inkomensongelijkheid tussen personen wordt weergegeven 
door S. We definiëren S als volgt: 
S is het gemiddeld inkomen per persoon in de tiende groep min het 
gemiddeld inkomen per persoon in de eerste groep. 

Je kunt met de bovenstaande gegevens berekenen dat S bij het 
primair inkomen ongeveer 51 955 euro is. 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
aandeel 
primair 
inkomen (%) 

0 0 1 3 5 8 12 16 20 35 

aantal 
huishoudens 
(x 1000) 

784 769 776 777 777 777 777 777 777 776 

aantal 
personen 
(x 1000) 

1138 1041 1234 1330 1466 1597 1851 2155 2381 2535 
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Door uitkeringen te geven en belastingen te heffen, verkleint de 
Nederlandse overheid de inkomensongelijkheid.  
Als we bij het primair inkomen van een huishouden alle ontvangen 
uitkeringen optellen en alle betaalde belastingen eraf halen, krijgen we 
het secundair inkomen van het huishouden.  
 
In de figuur staat voor dezelfde tien groepen huishoudens als in de tabel 
het verschil tussen het secundair en primair inkomen per huishouden. 
 
figuur 

secundair inkomen min primair inkomen per huishouden 

 
 
In de figuur kun je bijvoorbeeld zien dat het secundair inkomen per 
huishouden in de eerste vijf groepen hoger is dan het primair inkomen.  
Er is dan een hoger bedrag aan uitkeringen ontvangen dan er aan 
belasting is betaald.  
 
Door de uitkeringen en belastingen zal S bij het secundair inkomen kleiner 
zijn dan bij het primair inkomen. 

7p 21 Onderzoek of S in 2014 bij het secundair inkomen meer of minder dan 
30 000 euro lager is dan bij het primair inkomen. 
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wiskunde A VWO 2021-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 
 

 6  
 

 
 
 
 
 

einde  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

wiskunde A 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Linkshandigen en ronde getallen 

 
 1 maximumscore 4 

• De termen 1000
n

, 100
n

 en 500
n

 tellen niet mee in (750)R  1 

• 10 1 50 5 1 250 25(750)
750 2 750 750 4 750 750

R             
   

 1 

• (750) 0,14...R   1 
• Dus 600 is het rondst 1 
 

 2 maximumscore 4 

• Substitutie van 100n p  geeft 1 1 1 1 1
10 4 40 16

R
p p p p p

      1 

• Herleiden tot 23
16

R
p

  1 

• Als p toeneemt (van 6 naar 9), dan wordt de noemer van 23
16 p

 groter 

(en de teller blijft constant) 1 

• Als de noemer groter wordt, dan wordt 23
16

R
p

  (en dus de rondheid) 

kleiner 1 
 

 3 maximumscore 4 
• (Er zijn) 60 200 12000   (antwoorden gegeven) 1 
• (Er zijn) 0,013 12000 156   (antwoorden boven de 1000) 1 
• (Er zijn) 12000 3412 4329 156 4103     (antwoorden beneden de 20) 1 

• Dat is 4103 100
12 000

  dus 34,2(%) (antwoorden beneden de 20) 1 

of 
• (Er zijn) 60 200 12000   (antwoorden gegeven) 1 

• 3412 4329 7741   ofwel 7741 100
12 000

  dus 64,5(%) (van alle gegeven 

antwoorden zijn antwoorden van 20 tot en met 1000) 1 
• Er moet nog 1,3(%) worden afgehaald (antwoorden boven de 1000) 1 
• Dus 100 64,5 1,3 34,2   (%) (antwoorden beneden de 20) 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 4 

• ( 276 100
3412

  ) 8,08… % 1 

• Aflezen dat het verschil tussen de percentages van links- en 
rechtshandigen 1,6% is 1 

• Het percentage voor de rechtshandigen is dus 6,5 1 
• 6,5% van 4329 dus 281 keer 1 
 
Opmerking 
Bij deze vraag is een afleesmarge van 0,1% toegestaan. 
 

 5 maximumscore 4 
Een antwoord als: 
• Uitspraak 1 volgt niet uit de figuur, omdat het voor grote getallen ook 

mogelijk is dat ze heel vaak als antwoord worden gegeven, maar daarbij 
even vaak door links- als door rechtshandigen 2 

• Uitspraak 2 volgt wel uit de figuur, omdat voor heel veel grote getallen  
het verschil tussen de percentages ongeveer nul is 2 

 
Opmerkingen 
 Als de kandidaat geen of een onjuiste redenering gebruikt, voor het 

betreffende antwoordelement geen scorepunten toekennen. 
 Voor beide antwoordelementen mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Draaiend huis 
 

 6 maximumscore 3 
• Dat is 12,5 uur na 0t   1 
• 10 uur is 1

2  cirkel en 2,5 uur is een 1
8  cirkel 1 

• Het getekende punt (zuidwest) 1 
 

 
 

 7 maximumscore 3 
• Na 120 uur (6 ronden) is het huis weer op dezelfde plaats 1 
• 120 uur komt overeen met 5 dagen 1 
• Na ( 7 5  dagen =) 5 (weken) 1 

of 
• Een week heeft 7 24 168   uur 1 
• Na 840 uur staat het huis weer op dezelfde plaats 1 
• Na ( 840 : 24 : 7  ) 5 (weken) 1 

of 
• Een week heeft 7 24 168   uur 1 
• Het huis gaat 168: 20 8,4  keer rond in een week 1 
• (Het eerste veelvoud van 8,4 dat een geheel getal oplevert is 42, dus) na 

5 (weken) 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat concludeert dat het huis elke dag 4 uur vroeger punt O 
passeert, daarbij vergetende dat op woensdag het huis dan twee keer 
punt O passeert, en daarmee een cyclus van 6 dagen en als antwoord 
6 weken berekent, voor deze vraag 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 3 
• Punt N ligt een kwart cirkel verder 1 
• Een kwart cirkel komt overeen met ( 20 : 4  ) 5 (uur) 1 
• 5d   (of 15, 35, 55, …) 1 

of 

• De vergelijking  1030 sin (0 ) 30d     moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 5d   (of 15, 35, 55, …) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• De vergelijkingen 1030 sin( ) 15t    en 1030 sin( ) 15t     moeten 

worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1 
• 1,66...t   en 8,33...t   en 11,66...t   en 18,33...t   1 
• Dus 1,66... 11,66... 8,33... 1,66... 6,66...     (uur) en dat geeft 33(%) 1 
 
Opmerkingen 
 Als de kandidaat slechts één van de vergelijkingen heeft opgelost en 

daarna gebruik makend van symmetrie tot het juiste antwoord is 
gekomen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 

 Als de kandidaat slechts één van de vergelijkingen correct heeft 
opgelost, voor deze vraag maximaal twee scorepunten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Mathematical Bridge 
 

 10 maximumscore 3 
• 2 2 29,75x y   1 
• 2 295,0625y x   1 

• 295,0625y x   ( 295,0625y x    is hier niet van toepassing) 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Het hoogste punt ligt op (0) 9,75y   (m) 1 
• Het begin van de boog ligt op ( 6,095) 7,61...y    (m) 1 
• Het hoogteverschil is 214 (cm) (of 2,14 m) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• 
1
221

2
d (95,0625 ) 2
d

y x x
x

    2 

• ( 1,90) 0,198...y'    1 
• Een antwoord als: (het looppad van) de brug heeft (het eerste stuk) een 

helling van (ongeveer) 0,2 (of: een hellingspercentage van (ongeveer) 
20(%))  1 

 
Opmerkingen 
 Als bij het differentiëren de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor 

het eerste antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

The International 
 

 13 maximumscore 4 

• De jaarlijkse groeifactor is 
1
795,1 1,59...

3,7
   
 

 1 

• De vergelijking 95,1 1,59... 1000t   moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost (bijvoorbeeld 

met behulp van een tabel) 1 
• Het antwoord: 5,07...t   dus in 2022 (of 2021) 1 
 
Opmerkingen 
 Als gerekend wordt met 

1
7(95,1 3,7) , voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 95,1 : 7
3,7

, voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 
 

 14 maximumscore 4 
• Er zijn 36 ondersteunende helden 1 

• De twee aanvallers kunnen op 
49
2

 
 
 

 manieren gekozen worden en de 

twee ondersteunende helden op 
36
2

 
 
 

 manieren 1 

• Berekend moet worden 
49 36

27
2 2

   
    

   
 1 

• Het antwoord: 20 003 760  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 4 
• Als er geen zwervende helden zijn, dan zijn de mogelijke verdelingen 

over de zones 3-1-1 en 2-2-1. Deze verdelingen kunnen elk op 3 
manieren 1 

• Als er één zwervende held is, dan is de enige mogelijke verdeling voor 
de andere vier helden 2-1-1, en dat kan op 3 manieren 1 

• Als er twee zwervende helden zijn, dan is de enige mogelijke verdeling 
voor de andere drie helden 1-1-1, en dat kan op 1 manier 1 

• Het antwoord: (3 3 3 1 )10     mogelijke verdelingen 1 

of 

• De drie zones Noord, Midden en Zuid moeten elk één held krijgen, dus 
er moeten nog twee helden worden verdeeld 1 

• Als deze twee helden dezelfde positie krijgen, zijn daarvoor 4 
mogelijkheden (Noord, Midden, Zuid, zwervend) 1 

• Als ze een verschillende positie krijgen zijn daarvoor 
4

6
2
 

 
 

 

mogelijkheden 1 
• Het antwoord: (4 6 )10   mogelijke verdelingen 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat het antwoord vindt door alle mogelijke verdelingen uit te 
schrijven, hierbij per vergeten of foute verdeling 1 scorepunt in mindering 
brengen. 
 

 16 maximumscore 4 
• Op 0t   geldt 1,6P   dus het startbedrag was 1,6 (miljoen dollar) 1 
• Als er 40 miljoen dollar door spelers uitgegeven is, dan is er 10 miljoen 

dollar in de prijzenpot bij gekomen 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 8,157 ln(0,1( 10)) 1,6 11,6t     kan 

worden opgelost 1 
• Het antwoord: 24,07...t   dus na 25 (of 24) (dagen) 1 
 
Opmerkingen 
 Als de kandidaat de vergelijking 40P   heeft opgelost, voor deze vraag 

maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 Als de kandidaat de vergelijking 10P   heeft opgelost, voor deze vraag 

maximaal 3 scorepunten toekennen.  
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Vraag Antwoord Scores 

 17 maximumscore 5 
• Op 30 juni geldt 45t   1 

• 
d 18,157 0,1
d 0,1( 10)
P
t t
  


 (of een gelijkwaardige vorm) 2 

• 
d (45) 0,14...
d
P
t

  1 

• 
1,125 7,58...
0,14...

  , dus 8 keer zo groot 1 

 
Opmerkingen 
 Als bij het differentiëren de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor 

het tweede antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. 
 Voor het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
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Vraag Antwoord Scores 

Huurprijzen in New York 
 

 18 maximumscore 3 
• De groeifactor voor de inflatie sinds 1970 is gelijk aan 431,0395  1 
• 125 (dollar) in 1970 komt dus overeen met 43125 1,0395 661,...   

(dollar) in 2013 1 

• 917 661,... 100 38,67...
661,...


   dus het antwoord: 38,7(%) 1 

 
 19 maximumscore 4 

• De groeifactor tussen 1960 en 2013 is 21
15 ( 1,4)  1 

• De groeifactor per jaar is dus 
1
531,4 ( 1,00636...)  1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 15 1,00636... 25t   kan worden 
opgelost (bijvoorbeeld met behulp van een tabel) 1 

• Het antwoord: 80,4...t   dus in het jaar 2041 (of 2040) 1 
 
Opmerkingen 
 Als gerekend wordt met 

1
53(21 15) , voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 

 Als gerekend wordt met 21 :53
15

, voor deze vraag maximaal 

2 scorepunten toekennen. 
 

 20 maximumscore 4 
• De punten van de grafiek horend bij 1960, 1980 en 2000 liggen op één 

lijn, dus de huren stegen in beide periodes even snel. Dus uitspraak 1 is 
niet waar 2 

• Tussen 1990 en 2000 stijgen de huren nauwelijks, terwijl het inkomen 
flink toeneemt. De huurlast neemt dan af, dus uitspraak 2 is waar 2 

 
Opmerkingen 
 Voor zowel het eerste als het tweede antwoordelement mag voor een 

niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 Als de kandidaat geen of een onjuiste redenering gebruikt, voor het 

betreffende antwoordelement geen scorepunten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Inkomensongelijkheid 
 

 21 maximumscore 7 
• Aflezen uit de figuur: in de eerste groep is het secundair inkomen per 

huishouden 16 000 (euro) hoger dan het primair inkomen; in de tiende 
groep is dit 76 000 (euro) lager 1 

• Het totale secundair inkomen in de eerste groep is 
16 000 784 000 12 544 000 000   (euro) 1 

• Het totale secundair inkomen in de tiende groep is 
131705 000 000 – 76 000 776 000 72 729 000 000   (euro) 1 

• Het gemiddelde secundair inkomen per persoon in de eerste groep is 
12 544 000 000 11 022,...

1138 000
  (euro) 1 

• Het gemiddelde secundair inkomen per persoon in de tiende groep is 
72 729 000 000 28 689,...

2 535 000
  (euro) 1 

• Bij het secundair inkomen is S dus gelijk aan 
28 689, –11022, 17 667,    (euro) 1 

• S is (bij het secundair inkomen) ( 51955 –17 667, 34 287, ) meer 
dan 30 000 (euro) lager (dan bij het primair inkomen) 1 
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Compensatiescore 
 

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

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

 Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. 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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VW-1024-a-21-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

wiskunde A vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
Op pagina 14, bij vraag 20 moet 
 
•  De punten van de grafiek horend bij 1960, 1980 en 2000 liggen op één lijn, 
 dus de huren stegen in beide periodes even snel. Dus uitspraak 1 is niet waar 2 
•  Tussen 1990 en 2000 stijgen de huren nauwelijks, terwijl het inkomen flink 
 toeneemt. De huurlast neemt dan af, dus uitspraak 2 is waar   2 
 
vervangen worden door: 
 
•  De punten van de grafiek horend bij 1960, 1980 en 2000 liggen op één lijn, 
 dus de huren stegen (in absolute zin) in beide periodes even snel. 
 Dus uitspraak 1 is niet waar         2 
•  Tussen 1990 en 2000 stijgen de huren nauwelijks, terwijl het inkomen flink 
 toeneemt. De huurlast neemt dan af, dus uitspraak 2 is waar    2 
 
of 
 
• Een berekening waaruit blijkt dat de procentuele stijging van de huren ten 
 opzichte van het eerste jaar (1960) van de eerste periode (1960-1980) groter 
 is dan de procentuele stijging ten opzichte van het eerste jaar (1980) van de 
 tweede periode (1980-2000). Dus uitspraak 1 is waar   2 
• Tussen 1990 en 2000 stijgen de huren nauwelijks, terwijl het inkomen flink 
 toeneemt. De huurlast neemt dan af, dus uitspraak 2 is waar   2 
 
Opmerkingen 
 Voor zowel het eerste als het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 Als de kandidaat geen of een onjuiste redenering gebruikt, voor het betreffende 

antwoordelement geen scorepunten toekennen. 
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VW-1024-a-21-1-c-A 

Toelichting: 
Ondanks dat hier gekozen is voor een aanvulling op het correctievoorschrift, zou het 
tweede alternatief zonder deze aanvulling ook met behulp van de algemene regel 3.3 
beoordeeld kunnen worden. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1024-a-21-2-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
vrijdag 18 juni

13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
 
Logaritmen  
regel voorwaarde 

     log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log log logg g g aa b
b

    
 

 >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p
a

a
g

  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Kopgroep 
 
Vlakke etappes van grote meerdaagse 
wielerwedstrijden, zoals de Tour de 
France, voltrekken zich vaak volgens 
hetzelfde patroon. Een groep wielrenners, 
de vluchters, vertrekt vroeg in de etappe 
voor een aanval en blijft daarna een 
aantal uren voor de rest van de 
wielrenners, het peloton, uit rijden.  
Deze opgave gaat uitsluitend over  
vlakke etappes. 
 
Op zeker moment in een bepaalde etappe is er een groep vluchters die 
met een snelheid van 50 km/uur rijdt. De vluchters zijn op dat moment op 
25 km van de eindstreep. Het peloton rijdt met een snelheid van 
53 km/uur en is op datzelfde moment nog 28 km van de eindstreep.  

3p 1 Haalt het peloton de vluchters in voordat zij bij de eindstreep zijn, ervan 
uitgaand dat zowel de vluchters als het peloton niet harder of langzamer 
gaan rijden? Licht je antwoord toe.  
 
In het laatste uur van de etappe gaan de wielrenners in het peloton vaak 
jagen: ze gaan dan nog wat harder fietsen om de vluchters in te halen. 
 
De wiskundige Hendrik Van Maldeghem heeft een formule ontwikkeld 
waarmee voor vlakke etappes berekend kan worden hoeveel kilometer het 
peloton nodig heeft om een groep vluchters in te halen. 
 
Als de vluchters een constante snelheid hebben van 50 km/uur, ziet de 
formule er als volgt uit: 

 
2

2

6

3( 50) 6 9( 50)

a pK
p a p c p

 


      
 

Hierin is: 
K  het aantal kilometers voor de eindstreep waarop het peloton moet 

beginnen te jagen om de achterstand nog in te lopen; 
a  de achterstand van het peloton op het moment dat het jagen moet 

beginnen, uitgedrukt in uren;  
p  de snelheid van het peloton tijdens het jagen in km/uur, met p  
  tussen 50 en 75 km/u; 
c  hangt af van het aantal vluchters s:  

 als 1 0s  , dan geldt 1 0c s  , 
 als 1 0s  , dan geldt 0c  . 

 
Bij deze formule wordt ervan uitgegaan dat het peloton tijdens het jagen 
met dezelfde constante snelheid blijft rijden.  
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We gaan er in deze opgave steeds van uit dat de vluchters een constante 
snelheid hebben van 50 km/uur.  
 
Op een gegeven moment heeft een groep van 8 vluchters 10 minuten 
voorsprong. 
De afstand van het peloton tot de aankomst is op dat moment nog 80 km. 
Het peloton begint op dat moment te jagen. 

3p 2 Bereken met de formule de minimale snelheid waarmee het peloton moet 
gaan jagen om de vluchters te kunnen inhalen. Geef je antwoord in een 
geheel aantal km/uur. 
 
Voor groepen vluchters die uit 10 of meer wielrenners bestaan, en 
waarvoor de achterstand van het peloton 6 minuten is, is de formule te 

herleiden tot 
20,1

50
pK

p





.  

Ook hier nemen we aan dat het peloton altijd rijdt met snelheden tussen 
50 en 75 km/uur. 

Voor de afgeleide d
d
K
p

 geldt: 2
d 0,1 ( 100)
d ( 50)
K p p
p p

  



. 

 
4p 3 Toon aan dat deze formule van de afgeleide volgt uit de formule van K. 

 
De afstand K, benodigd om de vluchters in te halen, wordt steeds kleiner 
als de snelheid p van het peloton hoger wordt.  

3p 4 Toon dit aan met behulp van een schets van de grafiek van d
d
K
p

.  
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Dichtheidshoogte 
 
De prestaties van een vliegtuig zijn afhankelijk van vele factoren, zoals de 
luchtdruk, de temperatuur en de hoogte waarop het vliegtuig vliegt.  
Voor en tijdens een vlucht worden er allerlei berekeningen gemaakt, 
bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel brandstof het vliegtuig nodig heeft en 
hoe steil het vliegtuig kan stijgen en dalen. 
 
Om onder allerlei verschillende omstandigheden dezelfde 
(veiligheids)richtlijnen te kunnen hanteren, ontwikkelde de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie het model van de zogeheten 
standaardatmosfeer.  
Dit model geldt slechts beperkt, want in werkelijkheid blijft de temperatuur 
vanaf een bepaalde hoogte constant op –56,5 °C. 
 
In het model gelden de volgende formules: 
 Voor de temperatuur: 15 0,0065T h   met T de temperatuur  

in °C en h de hoogte in meter (m).  

 Voor de luchtdruk: 
5,25610,00651013,25 1

288,15
hL     

 
 met L de luchtdruk 

in hectopascal (hPa) en h de hoogte in meter (m). 
 
De luchtdruk L is nooit kleiner dan nul. Vanaf een bepaalde hoogte geeft 
de formule voor L geen uitkomsten meer.  

3p 5 Onderzoek vanaf welke hoogte dat is. Geef je antwoord in hele 
kilometers. 
 
In het model neemt de temperatuur af bij toenemende hoogte. 

3p 6 Bereken volgens het model de luchtdruk op de hoogte waar de 
temperatuur –56,5 °C is. Geef je antwoord in hPa en in één decimaal. 
 
De luchtdruk neemt af bij toenemende hoogte, dus de grafiek van L is 
dalend.  

5p 7 Beredeneer aan de hand van een formule van de afgeleide van L, zonder 
getallen in te vullen of een schets/tekening te maken, of de luchtdruk 
toenemend of afnemend daalt als h toeneemt. 
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In werkelijkheid zal een vliegtuig zelden in een standaardatmosfeer 
vliegen. Daarom worden de werkelijke omstandigheden waarin het 
vliegtuig zich bevindt, omgerekend naar de standaardatmosfeer. Het 
resultaat van deze berekening is de zogenoemde dichtheidshoogte (D). 
Dit is de theoretische hoogte waarop het vliegtuig zich zou bevinden in de 
standaardatmosfeer. Met de berekende dichtheidshoogte kan de piloot 
volgens de richtlijnen de veilige landingssnelheid bepalen.  
 
Het berekenen van de dichtheidshoogte D gaat als volgt:  
1 Meet de werkelijke luchtdruk en bereken met behulp van de formule 

voor L de bijbehorende theoretische hoogte. Deze hoogte wordt de 
drukhoogte ( Ph ) (in m) genoemd.  

2 Bereken de theoretische temperatuur ( PT ) die volgens het model van 
de standaardatmosfeer hoort bij deze drukhoogte. 

3 Meet de werkelijke temperatuur ( WT ). 
4 Nu geldt voor de dichtheidshoogte: 36,576 ( )P W PD h T T    ,  

met D en Ph  in m, WT  en PT  in °C. 
 
De piloot van een vliegtuig wil haar landing inzetten.  
De luchtdrukmeter geeft 990 hPa aan, de temperatuur is 21,4 °C. 

4p 8 Bereken de dichtheidshoogte die hierbij hoort. Geef je antwoord in hele 
meters. 
 
Er bestaat een vuistregel om de drukhoogte Ph  te bepalen. Deze 
vuistregel is op grote hoogte niet bruikbaar, maar is wel geschikt als een 
vliegtuig op een lagere hoogte vliegt.  
De vuistregel luidt: 8,23 (1013,25 )Ph M    met M de gemeten luchtdruk 
in hPa en Ph  in m. 
Door deze formule voor de drukhoogte in te vullen in de formule voor de 
temperatuur in het model van de standaardatmosfeer, kan een lineair 
verband worden opgesteld tussen M en PT .  
Dit verband heeft de vorm PT a M b    met M in hPa en PT  in °C. 

3p 9 Bereken de waarden van a en b. Geef a en b in drie decimalen. 
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Beweging  
 
In Utrecht staat het kunstwerk Beweging van de kunstenaar 
Lolke van der Bij. Het is opgebouwd uit drie even grote golvende stalen 
balken die onder gelijke hoeken tegen elkaar staan. Zie de foto.  

foto        bovenaanzicht  

   
 
Zoals je in het bovenaanzicht kunt zien, kijk je bij de foto recht naar de 
linker balk. Je ziet slechts twee balken, want de derde balk bevindt zich 
precies achter de rechter balk op de foto. Op de foto is de breedte van de 
rechter balk precies de helft van die van de linker balk. 
 
In de figuur is in een assenstelsel een verkleind model van de situatie op 
de foto weergegeven. De randen van de linker en rechter balk zijn 
sinusoïden. 

figuur 

 
 
Door het midden van het kunstwerk loopt een denkbeeldige verticale lijn 
waarop de balken elkaar raken. Deze lijn is de x-as in het model.  
In het verkleinde model zijn de x- en y-waarden de afmetingen in mm. 
Een formule voor de bovenste sinusoïde in de figuur is: 

 
22

5,70 1,90sin ( 33)y x 
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Zoals eerder vermeld, is op de foto de breedte van de rechter balk precies 
de helft van die van de linker balk. De formule van de onderste sinusoïde 
in de figuur heeft de vorm  sin ( )y a b c x d   . 

4p 10 Bereken mogelijke waarden voor a, b, c en d in deze formule. Geef a, b en 
c in twee decimalen en d in gehelen. 
 

De formule 
22

5,70 1,90sin ( 33)y x 
 
 

    hoort bij de bovenste 

sinusoïde in de figuur, dus bij de buitenrand van de linker balk op de foto.  
De sinusoïde daaronder in de figuur hoort bij de binnenrand van de linker 
balk op de foto.  
 
In werkelijkheid zijn de afmetingen van het kunstwerk 80 keer zo groot als 
die van het model.  

5p 11 Stel een formule op voor de werkelijke afstand in cm tussen de 
binnenrand van de linker balk en de denkbeeldige verticale lijn door het 
midden van het kunstwerk uitgedrukt in x, de hoogte vanaf de grond 
in cm. 
 
Op zonnige dagen werpt het kunstwerk een schaduw op het grasveld. De 
lengte van deze schaduw is afhankelijk van de hoogte van de zon op dat 
moment.  
De maximale hoogte waarop de zon op een bepaalde dag in 2021 staat, 
wordt bij benadering gegeven door de formule: 

 38,0 23,5sin(0,0172( 80))H t    

Hierin is H de hoogte van de zon boven de horizon in graden en t de 
betreffende dag in het jaar met 0t   op 1 januari 2021. 
 
Als de maximale hoogte van de zon op een dag 45 graden is, wordt de 
schaduw van het kunstwerk op dat moment even lang als het kunstwerk 
zelf. Dit gebeurt op twee dagen in 2021, op 8 april voor het eerst. 

3p 12 Bereken op welke andere dag in 2021 dit voor de tweede keer gebeurt. Je 
kunt hierbij de tabel gebruiken. 

tabel 

datum 1 jan 1 feb 1 mrt 1 apr 1 mei 1 jun 
t 0 31 59 90 120 151 

 
datum 1 jul 1 aug 1 sep 1 okt 1 nov 1 dec 

t 181 212 243 273 304 334 
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Kaartenhuis 
 
Door speelkaarten op elkaar te stapelen,  foto 
kan je een kaartenhuis bouwen.  
Op de foto zie je een kaartenhuis van drie 
lagen. 
 
Het kaartenhuis op de foto is gebouwd 
volgens de zogeheten driehoeksconstructie. 
Bij de driehoeksconstructie ga je als volgt te 
werk: 
 Zet steeds naast elkaar twee kaarten 

schuin tegen elkaar (de zwarte lijnstukken 
in de figuur hieronder). 

 Leg een kaart op de toppen (de 
gestippelde lijnstukken in de figuur). 

 Ga door tot het kaartenhuis af is. 
In de figuur is dit schematisch weergegeven voor een kaartenhuis van vier 
lagen.  

figuur 

 
 
In deze opgave beschouwen we kaartenhuizen die volgens de 
driehoeksconstructie zijn gebouwd. 
Zowel het aantal staande kaarten als het aantal liggende kaarten in een 
laag vormt een rekenkundige rij. Door voor beide aantallen een directe 
formule op te stellen, kan een directe formule voor het totaal aantal 
kaarten in een laag gevonden worden.  
Deze formule is ( ) 3 1K n n  , met ( )K n  het totaal aantal kaarten in de  
n-de laag. De liggende kaarten horen bij de laag waarop ze liggen, dus de 
bovenste liggende kaart in de figuur hoort bij laag 2. 
 

2p 13 Stel voor zowel de staande kaarten als voor de liggende kaarten in de  
n-de laag een directe formule op en toon daarmee aan dat ( ) 3 1K n n  . 
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Het totaal aantal kaarten in een kaartenhuis van n lagen noemen we 
( )T n . Een directe formule hiervoor is 23 1

2 2( )T n n n  . 
 
Omdat ( )T n  de somrij is van ( )K n  moet gelden: ( ) ( 1) ( )T n T n K n   . 

4p 14 Toon met behulp van de formules van ( )K n  en ( )T n  aan dat inderdaad 
geldt dat ( ) ( 1) ( )T n T n K n   .  
 
Een pakje speelkaarten, inclusief jokers, bestaat uit 54 kaarten. 
 

3p 15 Bereken hoeveel pakjes speelkaarten nodig zijn voor het kaartenhuis 
waarbij voor de onderste laag zoveel mogelijk kaarten van één pakje 
speelkaarten zijn gebruikt. 
 
Met de kaarten van drie pakjes speelkaarten wordt een zo hoog mogelijk 
kaartenhuis gebouwd. Met de kaarten die overblijven wordt daarna een 
tweede zo hoog mogelijk kaartenhuis gebouwd. Zo gaat men door totdat 
alle kaarten op zijn of totdat er te weinig kaarten over zijn om nog een 
kaartenhuis te bouwen.  

4p 16 Onderzoek met een berekening welke kaartenhuizen gebouwd zullen 
worden. 
 
De formule voor ( )T n  is te herleiden tot 23 1 1

2 6 24( ) ( )T n n   . 
Omdat je bij het bouwen van een kaartenhuis met de n-de laag begint, 
moet je van tevoren weten uit hoeveel lagen een kaartenhuis bestaat als 
je weet hoeveel speelkaarten je gebruikt. Daarvoor is het handig om een 
formule te hebben waarin n wordt uitgedrukt in T. 

3p 17 Herleid 23 1 1
2 6 24( )T n    tot een formule van de vorm n aT b c   . 

Geef de waarden van a, b en c in twee decimalen. 
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Bevolkingsgroei 
 
Deze opgave gaat over een algemeen model voor de bevolkingsgroei 
waarbij men gebruikmaakt van de populatiegroei-ratio. Dit is een maat 
voor de bevolkingsgroei. De populatiegroei-ratio is als volgt gedefinieerd: 

 

( )ln
(0)1000

W t
Wr
t

 
 
     

Hierin is r de populatiegroei-ratio, (0)W  de wereldbevolking in miljoenen 
op een bepaald tijdstip en ( )W t  de wereldbevolking in miljoenen t jaar 
later. 
Door verschillende aannames voor de populatiegroei-ratio te doen, komt 
men tot verschillende voorspellingen voor de grootte van de 
wereldbevolking. 
 
Op 1 juli 2015 was de wereldbevolking 7383 miljoen en op 1 juli 2020 was 
dat 7834 miljoen. 
Men wil de wereldbevolking op 1 juli 2025 berekenen met behulp van de 
populatiegroei-ratio uit de periode 2015-2020. Neem aan dat deze ratio in 
de toekomst gelijk blijft.  

4p 18 Bereken met behulp van deze aanname de wereldbevolking op 
1 juli 2025. Geef je antwoord in gehele miljoenen. 
 
De formule voor de populatiegroei-ratio kan worden herleid tot een 
formule van de vorm: 

0,001( ) (0) e r tW t W     

3p 19 Geef deze herleiding. 
 
Als de populatiegroei-ratio over twee even lange aaneengesloten 
perioden bekend is, kan de populatiegroei-ratio over de twee perioden 
samen als volgt worden berekend:  

 1 2
2

r r
r


  ofwel 1 2 2r r r  . 

Hierin is 1r  de populatiegroei-ratio over de eerste periode, 2r  de 
populatiegroei-ratio over de tweede periode en r de populatiegroei-ratio 
over de twee perioden samen.  

Neem 1

( )ln
(0)1000

W t
Wr
t

 
 
   , 2

(2 )ln
( )1000

W t
W tr
t

 
 
    en 

(2 )ln
(0)1000

2

W t
Wr

t

 
 
   . 

 
4p 20 Toon met behulp van de rekenregels voor logaritmen aan dat 1 2 2r r r  .  
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In het algemeen geldt: 
 

Als 1r , 2r , …, nr  de populatiegroei-ratio’s over n aaneengesloten even 
lange perioden zijn, dan is de populatiegroei-ratio r over de totale 

periode gelijk aan 1 2 ... nr r r
r

n
  

 . 

 
In de tabel zijn populatiegroei-ratio’s gegeven over periodes van vijf 
aaneengesloten jaren in de periode 2020-2050. Deze waarden horen bij 
een bepaalde voorspelling van de wereldbevolking. 
 
tabel 

 periode  
 2020-

2025 
2025-
2030 

2030-
2035 

2035-
2040 

2040-
2045 

2045-
2050 

populatie-
groei- 
ratio 

12,4 11,8 10,7 10,0 9,8 9,6 

 
Met behulp van de populatiegroei-ratio’s uit de tabel en de eerder 
genoemde formule 0,001( ) (0) e r tW t W     kun je berekenen met hoeveel 
procent de wereldbevolking volgens deze voorspelling groeit in de totale 
periode 2020-2050. 

4p 21 Bereken dit percentage. Geef je antwoord in hele procenten. 
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Einduitslag van de Volvo Ocean Race  
 
De Volvo Ocean Race (VOR) is een zeilwedstrijd rond de wereld die om 
de drie jaar gevaren wordt. Aan de editie van 2017-2018 namen zeven 
teams deel.  
 
De VOR bestaat uit etappes en havenraces. De etappes gaan van de ene 
havenplaats naar de andere en duren meerdere dagen. De havenraces 
zijn wedstrijden van enkele uren dicht bij de kust.  
 
Zowel voor de etappes als voor de havenraces zijn punten te verdienen. 
De tussenstand na tien etappes en negen havenraces staat in de tabel.  
 
tabel 

plaats team punten voor 
de etappes 

punten voor  
de havenraces 

1 MAPFRE (M) 65 56 
2 Team Brunel (B) 65 41 
3 Dongfeng Race Team (D) 64 49 
4 Team AkzoNobel (A) 53 39 
5 Vestas 11th Hour Racing (V) 38 26 
6 Team Sun Hung Kai/Scallywag (S) 30 21 
7 Turn the Tide on Plastic (T) 29 17 

 
In het klassement zijn de punten voor de etappes belangrijker dan de 
punten voor de havenraces. De eindwinnaar van de VOR is het team dat 
aan het einde de meeste punten voor de etappes behaald heeft.  
 
Als twee teams evenveel punten voor de etappes hebben, wordt gekeken 
naar de punten voor de havenraces om te bepalen welk team hoger in het 
klassement staat. In de tussenstand in de tabel is bijvoorbeeld te zien dat 
team M en team B allebei 65 punten hebben voor de etappes en dat 
team M op de eerste plaats staat, omdat team M meer punten heeft voor 
de havenraces.  
 
Als aan het einde van de VOR twee teams evenveel punten voor de 
etappes hebben en ook evenveel punten voor de havenraces, dan wordt 
op basis van de gezeilde tijd in de etappes bepaald wie hoger staat in de 
einduitslag.  
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De tussenstand in de tabel geeft de situatie weer waarin er nog één 
etappe en twee havenraces moeten worden gevaren.  
 
Voor de laatste etappe zijn nog de volgende punten te verdienen: 
 De winnaar van de laatste etappe krijgt 8 punten, het tweede team 

krijgt 6 punten, het derde team 5 punten, enzovoort (steeds 1 punt 
minder). Een team dat de finish niet haalt, krijgt 0 punten. 

 Het team dat de snelste totale tijd over alle etappes heeft gevaren 
krijgt een bonuspunt bij de totale punten voor de etappes. Op basis 
van hun prestaties op de eerdere etappes is nu al bekend dat dit punt 
naar team D gaat. 

 
Voor de havenraces geldt de volgende puntentelling: De winnaar van een 
wedstrijd krijgt 7 punten, het tweede team krijgt 6 punten, het derde team 
5 punten, enzovoort. Een team dat de finish niet haalt, krijgt 0 punten.  
 

6p 22 Onderzoek hoeveel verschillende einduitslagen er mogelijk zijn op basis 
van bovenstaande gegevens. 
 

einde  

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

2021 
tijdvak 2 

wiskunde A

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

1 Regels voor de beoordeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kopgroep 

 
 1 maximumscore 3 

• De vluchters zijn nog 25 0,5
50

  (uur) onderweg 1 

• Het peloton is nog 28 0,52...
53

 (uur) onderweg 1 

• Het peloton haalt de vluchters dus niet in 1 

of 

• De vluchters zijn nog 25 0,5
50

  (uur) onderweg 1 

• Het peloton legt (in een half uur) 0,5 53 26,5   (km) af 1 
• (Dit is minder dan 28 km, dus) het peloton haalt de vluchters niet in 1 
 

 2 maximumscore 3 

• De vergelijking 
210

60
210

60

6
80

3( 50) 6 2 9( 50)

p

p p p

 


      
 moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: ( 56,07...p   dus) 57 (km/uur) 1 
 

 3 maximumscore 4 

• 
2

2
d 2 0,1 ( 50) 0,1 1
d ( 50)
K p p p
p p

      



  

(of 1 2 2d 2 0,1 ( 50) 0,1 1( 50)
d
K p p p p
p

          ) 2 

• 
2 2

2
d 0,2 0,2 50 0,1
d ( 50)
K p p p
p p

    



 1 

• Dit herleiden tot 
2

2 2
d 0,1 10 0,1 ( 100)
d ( 50) ( 50)
K p p p p
p p p

     
 

 
 1 

 
Opmerkingen 
 Als bij het differentiëren de product- of de quotiëntregel niet is 

gebruikt, mogen voor het eerste antwoordelement geen scorepunten 
worden toegekend. 

 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 
antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 

 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 4 maximumscore 3 

• Een schets van d
d
K
p

 (met p tussen 50 en 75) 1 

• De grafiek van d
d
K
p

 ligt voor p tussen 50 en 75 onder de p-as, dus K is voor 

p tussen 50 en 75 een dalende functie 1 
• De afstand K wordt dus steeds kleiner als p groter wordt 1 
 
 

Dichtheidshoogte 
 

 5 maximumscore 3 
• 9(44 000) 6,6... 10L    1 
• (45 000)L  bestaat niet 1 
• Het antwoord: (vanaf) 45 (km) 1 

of 

• De formule is niet meer geldig als 0,00651 0
288,15

h
   1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 0,00651 0
288,15

h
   kan worden opgelost 1 

• Het antwoord: 44 330,7...h   (m), dus het antwoord: (vanaf) 45 (km) 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 15 0,0065 56,5h    kan worden 

opgelost 1 
• De oplossing: h = 11 000 1 

• 
5,25610,0065 11000(1013,25 1 )

288,15
L      

 
 226,3 (hPa) 1 
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 7 maximumscore 5 

• 
4,25610,0065 0,00655,2561 1013,25 1

288,15 288,15
hL'       

 
  

(of een gelijkwaardige uitdrukking) 2 

• Als h toeneemt, neemt 0,00651
288,15

h  
 

af 1 

• ( L'  is steeds negatief en) als 0,00651
288,15

h  
 

 afneemt, wordt L'  steeds 

minder negatief 1 
• L is dus afnemend dalend 1  
 
Opmerkingen 
 Als bij het differentiëren de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor 

het eerste antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 8 maximumscore 4 

• Beschrijven hoe de vergelijking 
5,25610,00651013,25 1 990

288,15
h    

 
  

kan worden opgelost  1 
• De oplossing: 195,3...h     1 
• Bij 195,3...Ph   hoort 15 0,0065 195,3... ( 13,7...)PT       1 
• 195,3... 36,576 (21,4 13,7...) 475,8...D      , dus het antwoord is 

476 (m) 1 
 

 9 maximumscore 3 
• 15 0,0065 (8,23 (1013, 25 ))PT M      1 
• ( 0,0065 8, 23 1 )0,053a        1 
• (15 0,0065 8, 23 1013, 25 ) 39, 204b         1 
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Beweging  
 

 10 maximumscore 4 

• De evenwichtsstand is 5,70 2,85
2

a      1 

• De amplitude is 1,90 0,95
2

b    en de periode blijft gelijk, dus 

( ) 0,14
22

c 
   1 

• Uit 
22

c 
  volgt dat de periode 4 4  is 1 

• De grafiek gaat bij 1
4 44x    stijgend door de evenwichtsstand dus 

11d   1 

of 

• De evenwichtsstand is 5,70 2,85
2

a      1 

• De amplitude is 1,90 0,95
2

  en de periode blijft gelijk, dus 

( ) 0,14
22

c 
   1 

• Wegens symmetrie: de grafiek gaat dalend door de evenwichtsstand bij 
33x   1 

• Dus 0,95b    en 33d   1 
 

 11 maximumscore 5 
• Een formule die hoort bij de binnenrand van de linker balk in de figuur 

is 1,90 1,90sin ( 33)
22

y x    
 

 1 

• De werkelijke evenwichtsstand en amplitude zijn 1,90 80 152   mm, dit 
is 15,2 cm 1 

• Een x-coördinaat van het beginpunt wordt 33 80 264
10


  cm  1 

• De periode wordt 44 80 352
10


  cm, dit geeft 2 ( )
352 176

c  
   1 

• Een formule is 15,2 15,2sin ( 264)
176

y x    
 

 1 

 
Opmerkingen 
 Als het omrekenen van mm naar cm vergeten is, hiervoor in totaal 

1 scorepunt in mindering brengen.  
 Als de waarde van c wordt gegeven als decimaal getal, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
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 12 maximumscore 3 
• De vergelijking 45 38,0 23,5sin(0,0172( 80))t    moet worden 

opgelost 1 
• Oplossen van deze vergelijking geeft ( 97,5...t   en) 245,0...t   1 
• De tweede dag (bij 245,0...t  ) is: 3 september  1 
 
 

Kaartenhuis 
 

 13 maximumscore 2 
• Het aantal staande kaarten in de n-de laag is 2n   1  
• Het aantal liggende kaarten in de n-de laag is 1n , 

dus ( ) 2 1 3 1K n n n n       1 

of 
• Het aantal liggende kaarten in de n-de laag is 1n  1 
• Het aantal staande kaarten in de n-de laag is 2n , 

dus ( ) 2 1 3 1K n n n n      1 
 

 14 maximumscore 4 
• 23 1

2 2( 1) ( 1) ( 1)T n n n      1 

• Dit geeft 23 1
2 2( 1) ( 2 1) ( 1)T n n n n       1 

• Dus 23 1
2 2( 1) 2 1T n n n     1 

• Hieruit volgt 2 23 31 1
2 2 2 2( ) ( 1) ( 2 1) 3 1( ( ))T n T n n n n n n K n           1 

 
 15 maximumscore 3 

• ( ) 54K n   geeft 18,3...n  , dus het aantal lagen is 18  1 
• Er geldt (18) 495T   1 
• 495

54 9,1... , dus 10 pakjes speelkaarten 1 
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 16 maximumscore 4 
• (2) 7T  , (10) 155T   en (11) 187T   2 
• ( 3 54 162  , dus) het eerste kaartenhuis heeft 10 lagen en er blijven 

(162 155 ) 7   kaarten over voor het tweede kaartenhuis 1 
• Daarmee kan precies een tweede kaartenhuis van 2 lagen worden 

gebouwd 1 

of 
• ( 3 54 162  , dus) de vergelijking ( ) 162T n   moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe de oplossing 10, 2...n   kan worden gevonden 1 
• Het eerste kaartenhuis heeft 10 lagen en er blijven  

(162 155 ) 7   kaarten over voor het tweede kaartenhuis 1 
• (2) 7T  , dus er kan precies een tweede kaartenhuis van 2 lagen worden 

gebouwd 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement in het eerste antwoordalternatief mag 
voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 17 maximumscore 3 

• 
1

2 241
6 3

2
( )

T
n


   (of 2 0,0416...( 0,166...)

1,5
Tn 

  ) 1 

• Dit geeft 
1
241

6 3
2

T
n


 

 
(of 0,0416...0,166...

1,5
Tn 

  ) 1 

• Het antwoord: 0,67 0,03 0,17n T     1 
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Bevolkingsgroei 
 

 18 maximumscore 4 

• 

7834ln
73831000 11,858...
5

r

 
 
     1 

• De vergelijking 

(10)ln
73831000 11,858...
10

W 
 
    moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 8313 (miljoen) 1 

of 

• Omdat r gelijk blijft, geldt 

7834 (10)ln ln
7383 78341000 1000
5 5

W   
   
        1 

• Dit geeft 7834 (10)
7383 7834

W
  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 8313 (miljoen) 1 
 

 19 maximumscore 3 

• 

( )ln
(0)1000

W t
W

r
t

 
 
    geeft ( )ln

(0) 1000
W t r t
W
  

 
 

 1 

• Dit geeft 1000( ) e
(0)

r tW t
W



  1 

• Hieruit volgt 1000( ) (0) e
r t

W t W


   (en dit geeft 0,001( ) (0) e r tW t W    ) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

VW-1024-a-21-2-c 13 lees verder ►►►

 20 maximumscore 4 
• De formule van 1 2r r  als één breuk schrijven: 

1 2

( ) (2 )ln ln
(0) ( )1000

W t W t
W W t

r r
t

   
   

       1 

• Dit herleiden tot 

( ) (2 )ln
(0) ( )

1000

W t W t
W W t

t

 
 

   1 

• Dit vereenvoudigen tot 

(2 )ln
(0)1000

W t
W
t

 
 
   1 

• Dus 1 2

(2 ) (2 )ln ln
(0) (0)1000 2 1000 2

2

W t W t
W W

r r r
t t

   
   
           1 

of 

• De formule van 1 2r r als één breuk schrijven: 

1 2

( ) (2 )ln ln
(0) ( )1000

W t W t
W W t

r r
t

   
   

       1 

• Dit herleiden tot        ln ( ) ln (0) ln (2 ) ln ( )
1000

W t W W t W t
t

  
  1 

• Dit vereenvoudigen tot    ln (2 ) ln (0)
1000

W t W
t


  1 

• Dus 1 2

(2 ) (2 )ln ln
(0) (0)

1000 2 1000 2
2

W t W t
W W

r r r
t t

   
   
           1 
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Vraag Antwoord Scores 

 21 maximumscore 4 
• De populatiegroei-ratio voor de periode 2020-2050 is 

12,4 11,8 10,7 10,0 9,8 9,6 10,716...
6

    
  1 

• De factor 0,001 10,716... 30e     1 
• 0,001 10,716... 30e 1,379...    1 
• Het antwoord: 38(%) 1 

of 

• De populatiegroei-ratio voor de periode 2020-2050 is 
12,4 11,8 10,7 10,0 9,8 9,6 10,716...

6
    

  1 

• 0,001 10,716... 30(30) 7834 e ( 10 804,6...)W       1 

• 10 804,6... 1,379...
7834

   1 

• Het antwoord: 38(%) 1 
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 VW-1024-a-21-2-c 15 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Einduitslag van de Volvo Ocean Race  
 

 22 maximumscore 6 
• Het inzicht dat een team nog maximaal 8 punten voor de etappe kan 

halen en dat er 0 punten gehaald worden als het team niet finisht 1 
• Het inzicht dat team A vierde wordt in de einduitslag 1 
• In de top 3 zijn er (3! =) 6 mogelijkheden (omdat alle opties nog open 

liggen) 1 
• Het inzicht dat team T niet meer over team V heen kan en dat team S dat 

wel kan (als team S 8 punten voor de laatste etappe pakt en team V  
0 punten, dan kan team S boven team V eindigen op basis van de 
havenraces, omdat er nog maximaal 14 punten voor de havenraces te 
verdienen zijn) 1 

• Er zijn voor de onderste drie teams 3 mogelijke volgordes (omdat 
team T achter team V eindigt) 1 

• In totaal zijn er dus ( 6 1 3   ) 18 mogelijkheden 1 

of 

• Het inzicht dat een team nog maximaal 8 punten voor de etappe kan 
halen en dat er 0 punten gehaald worden als het team niet finisht 1 

• Voor de eerste plaats zijn er nog 3 mogelijkheden, voor de tweede 
plaats zijn er nog 2 mogelijkheden 1 

• Daarna liggen de derde en vierde plaats vast 1 
• Als team V vijfde wordt, zijn er twee mogelijkheden voor de zesde 

plaats (en ligt de zevende plaats vast) 1 
• Als team S vijfde wordt, wordt team V zesde (en ligt ook de zevende 

plaats vast) 1 
• In totaal zijn er dus ( 3 2 1 1 (1 2 1 1 1 1)          ) 18 mogelijkheden 1 
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 VW-1024-a-21-2-c 16 lees verder ►►►

Compensatiescore 

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

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

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

5 Aanleveren scores 

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

examen de eerste afname is én
 de scores van alle herkansende kandidaten.
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 25 juni te accorderen.

Ook na 25 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. 
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6 Bronvermeldingen 

Kopgroep 
foto bron: Ger Limpens 

Beweging 
foto bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/lijst_van_beelden_in_Noordwest_en_Overvecht_(Utrecht) 

Kaartenhuis 
foto bron: onurdongel/iStock

einde  
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VW-1024-a-21-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

wiskunde A vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 2, moet de volgende Opmerking worden toegevoegd: 
 
Opmerking 
Voor het eindantwoord 56 (km/uur) geen scorepunten in mindering brengen.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1024-a-21-2-c-A2 

tweede aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 
 

wiskunde A vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
 
Op pagina 7 van het correctievoorschrift, bij vraag 5, moeten altijd 3 scorepunten 
worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het 
gegeven antwoord.  
 
Toelichting: 
Sommige rekenmachines hebben geen probleem met het oplossen van de vergelijking 
L = 0. Kandidaten die een rekenmachine gebruiken die deze vergelijking wel kan 
oplossen, hebben een onterecht voordeel bij vraag 5 ten opzichte van de kandidaten die 
een rekenmachine gebruiken die dit niet kan. 
 
 
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.  
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
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.  
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VW-1024-a-21-2-c-A2 

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1024-a-21-3-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 3
woensdag 7 juli

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-o 2 / 16 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
 
Logaritmen  
regel voorwaarde 

     log log logg g ga b ab   > 0, 1, >0, > 0 g g a b  

   log log logg g g aa b
b

    
 

 > 0, 1, >0, > 0 g g a b  

   log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p
a

a
g

  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Jongleren 
 
Bij jongleren gaat het om het in de lucht gooien, in de lucht houden en 
opvangen van voorwerpen. Deze voorwerpen blijven tijdens het jongleren 
van hand naar hand en in de lucht rondgaan. Zie de foto. 
 
foto     figuur 

 
 
Op de foto zie je de Amerikaanse jongleur James Reid jongleren met drie 
verschillende, nogal vreemde voorwerpen: een bowlingbal, een mes en 
een speelgoedkip. Meestal wordt er echter met ballen, kegels en ringen 
gejongleerd. In de figuur zie je een typisch pakket voor jongleurs, 
bestaande uit drie identieke ringen, drie identieke ballen en drie identieke 
kegels.  
 
Een jongleur kiest uit het pakket drie voorwerpen om mee te jongleren. Hij 
zou bijvoorbeeld een bal (B), een kegel (K) en een ring (R) kunnen 
kiezen. Dit noteren we met BKR.  

3p 1 Noteer op dezelfde manier alle overige mogelijkheden om drie 
voorwerpen uit het pakket te kiezen. 
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 VW-1024-a-o 5 / 16 lees verder ►►►

De rest van deze opgave gaat over jongleren met minimaal drie ballen, 
door één jongleur, waarbij de jongleur altijd twee handen gebruikt. 
Hiervoor bestaat een verband tussen een aantal variabelen, gegeven door 
de formule van Shannon: 

2 ( ) ( )V H B L H      
 
Hierin is:  
 V de vluchttijd, dat is de tijd die een bal in de lucht is tussen het 

gegooid en weer opgevangen worden (in seconden); 
 H de handtijd, dat is de tijd die een bal in één van de handen is 

tussen het vangen en het gooien van de bal (in seconden); 
 L de leegtijd, dat is de tijd dat een hand leeg is tussen het gooien van 

een bal en het vangen van de volgende bal (in seconden); 
 B het aantal ballen dat je gebruikt. 
 
De formule van Shannon geldt alleen als alle ballen op dezelfde manier 
van de ene naar de andere hand worden gegooid, dus even snel en even 
hoog.  
 

3p 2 Beredeneer met behulp van de formule van Shannon dat bij jongleren met 
drie ballen de vluchttijd langer zal zijn dan de leegtijd. 
 

De formule van Shannon kan worden herleid tot: 2
2

V BLH
B





 

 
4p 3 Geef deze herleiding. 

 
Als je met steeds meer ballen wilt jongleren, waarbij je die ballen telkens 
even lang in de lucht wilt houden en je handen steeds even lang leeg wilt 
houden, moet je de ballen steeds sneller door je handen laten gaan. De 
handtijd moet dan dus steeds korter worden. Dit kun je aantonen met de 
afgeleide van H. 

De afgeleide is: 2
d 2 2
d ( 2)
H L V
B B





 

 
3p 4 Toon aan dat deze formule voor de afgeleide juist is. 

 
Volgens de formule van Shannon geldt dat bij drie of meer ballen L altijd 
kleiner is dan V.  

3p 5 Toon met behulp van de afgeleide d
d
H
B

 aan dat de handtijd afneemt als 

het aantal ballen toeneemt. 
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Plastic 
 
In de periode 1977 – 2002 is de jaarlijkse plasticproductie bij benadering 
exponentieel toegenomen. De jaarlijkse productie is in deze periode van 
25 jaar vier keer zo groot geworden. 

3p 6 Bereken de jaarlijkse procentuele toename in de periode 1977 – 2002. 
Geef je antwoord in één decimaal. 
 
De toenemende plasticproductie zorgt voor een toenemende hoeveelheid 
plastic afval. In 2015 kwam er 250 miljoen ton plastic afval vrij en men 
gaat ervan uit dat de hoeveelheid plastic afval die jaarlijks vrijkomt met 
4,1% per jaar zal toenemen. Tegelijkertijd wordt er een steeds groter 
percentage plastic afval gerecycled. In 1990 werd 2% van de vrijgekomen 
hoeveelheid plastic gerecycled. De jaren erna nam dit percentage lineair 
toe met 0,7% per jaar tot 11,8% in 2004. 
 
Wanneer deze trend in recycling ook na 2004 doorzet, zal in 2050 een 
substantieel deel van het plastic afval dat in dat jaar vrijkomt gerecycled 
worden.  

3p 7 Bereken hoeveel miljoen ton plastic afval in 2050 in dat geval gerecycled 
zal worden. Geef je antwoord in gehele miljoenen tonnen. 
 
Voor de voorspelling voor de jaren na 2015 van de totale hoeveelheid 
vrijgekomen plastic afval had men de volgende uitgangspunten: 
 Tot en met 2014 was er in totaal 6050 miljoen ton plastic afval 

vrijgekomen. 
 In 2015 kwam daar 250 miljoen ton bij. 

 Na 2015 nam de hoeveelheid jaarlijks vrijgekomen plastic afval met 
4,1% per jaar toe. 

 
Op basis hiervan voorspelde men dat er tot en met 2018 in totaal (op 
honderden miljoenen ton afgerond) 7100 miljoen ton plastic afval vrij zou 
komen. 

3p 8 Geef uitsluitend met behulp van bovenstaande uitgangspunten deze 
voorspelde hoeveelheid in gehele miljoenen tonnen nauwkeurig. 
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Met behulp van de genoemde uitgangspunten is het mogelijk om een 
formule op te stellen voor de totale hoeveelheid vrijgekomen plastic afval 
tot en met een bepaald jaar. Bij het opstellen van deze formule wordt 
onder andere gebruikgemaakt van de somformule voor meetkundige rijen. 
Deze luidt: 

 
1

0
1( )
1

trS t u
r


 


  

Hierin is: 
 ( )S t  de hoeveelheid plastic afval in miljoenen tonnen die sinds 2015 

vrijgekomen is; 
 t de tijd in jaren met 0t   in 2015; 
 0u  de hoeveelheid vrijgekomen plastic afval in miljoenen tonnen in 

2015; 
 r de groeifactor waarmee de hoeveelheid vrijgekomen plastic afval 

jaarlijks toeneemt. 
 
De totale hoeveelheid plastic afval T in miljoenen tonnen die sinds het 
bestaan van plastic is vrijgekomen wordt gegeven door de formule: 

 6348 1,041 48tT      

Hierin is t de tijd in jaren met 0t   in 2015. De gehele getallen in de 
formule zijn afgeronde waarden. 
 

4p 9 Laat zien hoe deze formule met behulp van ( )S t  kan worden opgesteld. 
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In onderstaande figuur wordt voor de periode 1950 – 2050 weergegeven 
hoeveel plastic afval er is vrijgekomen sinds plastic bestaat. Verder is 
weergegeven hoeveel plastic afval er sindsdien in het milieu terecht is 
gekomen. Hierin zijn de delen van de grafieken na 2015 voorspellingen. 

figuur 

 
 
De grafiek voor de hoeveelheid plastic afval in het milieu kan beschreven 
worden met de formule: 

 0,071
13 825

1 1,82 e tW 
 

  

Hierin is W de hoeveelheid plastic afval in het milieu en t is weer de tijd in 
jaren met 0t   het jaar 2015. 
 

3p 10 Bereken in welk jaar de hoeveelheid plastic afval in het milieu voor het 
eerst minder zal zijn dan de helft van de hoeveelheid vrijgekomen plastic 
afval. 
 
In de figuur valt te zien dat men ervan uitgaat dat de toename van de 
hoeveelheid plastic afval in het milieu af zal nemen. Met behulp van de 
formule van W kan worden aangetoond dat de hoeveelheid plastic afval 
die jaarlijks in het milieu terechtkomt eerst nog zal blijven toenemen, maar 
uiteindelijk ook weer gaat afnemen. 

4p 11 Onderzoek in welk jaar het meeste plastic afval in het milieu terecht zal 
komen. 
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Rendementen 
 
De waarde van individuele aandelen op de Amsterdamse beurs is aan 
fluctuaties onderhevig. Hierdoor kan ook de totale beurswaarde, dat is 
de totale waarde van alle aandelen die op de Amsterdamse beurs 
genoteerd staan, flinke schommelingen vertonen. Dit zie je bijvoorbeeld 
bij de ontwikkeling van de totale beurswaarde in de eerste drie kwartalen 
van 2008. In figuur 1 zijn zowel de absolute als de relatieve maandelijkse 
toenamen van de totale beurswaarde voor de eerste drie kwartalen van 
2008 weergegeven. 
 
figuur 1 

 
 
In figuur 1 valt bijvoorbeeld af te lezen dat de totale beurswaarde in 
januari 2008 maar liefst 73 miljard euro lager was dan in december 2007, 
wat overeenkwam met een daling van 14%. 
 
De totale beurswaarde daalde in het eerste kwartaal van 2008 met 
90 miljard euro. Ondanks een licht herstel in april en mei was de totale 
beurswaarde na het tweede kwartaal nog verder gedaald ten opzichte van 
de totale beurswaarde in december 2007. 

3p 12 Bereken de daling van de totale beurswaarde in het eerste halfjaar van 
2008. Geef je antwoord in gehele miljarden euro’s. 
 
In het derde kwartaal van 2008 daalde de totale beurswaarde nog verder.  

4p 13 Bereken deze daling ten opzichte van het eind van het tweede kwartaal 
van 2008 met behulp van de procentuele toenames en afnames in 
figuur 1. Geef je antwoord in hele procenten. 
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In het algemeen spreekt men bij het beleggen in aandelen op de beurs 
over het werkelijke rendement van de waarde van een aandeel. 
Hieronder verstaat men de waardeverandering in een periode in 
procenten. In de praktijk worden aandelen continu verhandeld en kunnen 
rendementen voortdurend variëren. Daarom gebruikt men in de economie 
ook wel het zogeheten continue rendement als benadering voor het 
werkelijke rendement. Het continue rendement is gedefinieerd als: 

 100 ln(1 0,01 )C R    (met 100R   ) 

Hierin is R het werkelijke rendement in een periode en C het bijbehorende 
continue rendement in dezelfde periode, beide in procenten. 
 
De waarde van een aandeel stijgt in een dag van € 25,- naar € 26,-. 

3p 14 Bereken het verschil tussen het werkelijke en het continue rendement op 
deze dag. Geef je antwoord in één decimaal. 
 
In de formule 100 ln(1 0,01 )C R    is C uitgedrukt in R. Maar als er met 
continue rendementen gerekend wordt, wil men ook terug kunnen rekenen 
naar het werkelijke rendement. Daarvoor is een formule waarin R wordt 
uitgedrukt in C handiger. 

4p 15 Herleid de formule 100 ln(1 0,01 )C R    tot een formule van de vorm 
ev CR u w   . 

 
Behalve voor 0R   valt het continue rendement altijd lager uit dan het 
werkelijke rendement. In figuur 2 wordt dit grafisch zichtbaar gemaakt 
door de lijn met vergelijking C R  en de grafiek van 100 ln(1 0,01 )C R    
in één figuur weer te geven. 
 
figuur 2 
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In figuur 2 valt te zien dat C en R voor waarden dicht bij 0 nagenoeg gelijk 
zijn, maar voor waarden die steeds verder van 0 liggen steeds meer 
verschillen.  
 
Er zijn aandelen waarvan de waarde sterk stijgt of daalt. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als een aandeel voor het eerst op de beurs 
verhandeld wordt of als een bedrijf failliet dreigt te gaan. 
Voor deze aandelen is het mogelijk dat het verschil tussen het werkelijke 
en het continue rendement bijvoorbeeld meer dan 1% is. Zo kun je in 
figuur 2 aflezen dat R en C voor 40R   ongeveer 6% verschillen (namelijk 
40 33,6... ). 

4p 16 Bereken met behulp van de formule voor C voor welke waarden van R het 
verschil tussen R en C meer dan 1% is. Geef je antwoord in gehelen. 
 
Dat C en R voor steeds groter wordende positieve waarden van R steeds 
meer verschillen, volgt onder andere uit het feit dat de helling van de lijn 
met vergelijking C R  gelijk is aan 1, terwijl de helling van de grafiek van 
C voor alle positieve waarden van R kleiner dan 1 is. 

4p 17 Toon met behulp van de afgeleide d
d
C
R

 aan dat de helling van de grafiek 

van C voor alle positieve waarden van R kleiner is dan 1. 
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Temperatuursverwachting 
 
Tegenwoordig kun je op veel plaatsen de verwachte temperatuur vinden.  
Zo ook op de website van het KNMI. Het KNMI kan aan de hand van 
weerkaarten de temperatuur voor een aantal dagen voorspellen. 
 
Op 21 januari 2018 heeft het KNMI een grafiek gemaakt van de verwachte 
temperatuur van 22 januari tot en met 5 februari van dat jaar. In figuur 1 
zie je een stukje van deze grafiek. Figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 1 

 
 
Ook zie je in deze figuur twee stippellijnen. Deze lijnen geven het 
gemiddelde van de minimumtemperatuur en het gemiddelde van de 
maximumtemperatuur voor de periode 1981 – 2010 weer. Als de 
temperatuur tussen deze twee stippellijnen in zit, noemen we de 
temperatuur normaal voor de tijd van het jaar.  
 
In figuur 1 is te zien dat het volgens de verwachting in de week van 
22 januari 2018 behoorlijk warm zou worden voor de tijd van het jaar. 
 

3p 18 Bereken met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel procent 
van de tijd het volgens de verwachting in de week van 22 januari 2018 
warmer zou zijn dan normaal. Geef je antwoord in hele procenten. 
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In figuur 1 is de gemiddelde minimumtemperatuur 0,4 C en de 
gemiddelde maximumtemperatuur 6,0 C. Als de temperatuur normaal is 
voor de tijd van het jaar, dan zal deze dus schommelen tussen die twee 
waarden. Je krijgt dan een grafiek zoals in figuur 2. 
 
figuur 2 

 
 
Deze grafiek geeft het verwachte temperatuurverloop aan in de week van 
22 januari als de temperatuur normaal is voor de tijd van het jaar. We 
noemen dit de modelgrafiek voor 22 tot 29 januari. 
 

Je kunt deze grafiek modelleren met een sinusoïde van de volgende 
vorm: 
 sin( ( ))JT d a b t c    

In deze formule is JT  de temperatuur in C in de week van 22 januari en  
t de tijd in dagen met 0t   op 22 januari om 00:00 uur. 
 
In het model nemen we aan dat de laagste temperatuur zich steeds 
voordoet om 03:00 uur en de hoogste temperatuur steeds om 15:00 uur. 
 

4p 19 Stel een formule op voor JT . 
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De gemiddelde minimum- en maximumtemperaturen zijn echter niet altijd 
constant. In het voorjaar bijvoorbeeld, zullen deze temperaturen stijgen. 
Zie de tabel. 
 
tabel 

 1 april 1 mei 
gemiddeld minimum 5,3 9,2 
gemiddeld maximum 14,2 18,1 
 
Als we aannemen dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur 
tussen 1 april en 1 mei lineair toenemen, dan is het met behulp van deze 
tabel nu ook mogelijk een modelgrafiek te maken voor de gehele maand 
april. We gaan er hierbij van uit dat de minimumtemperatuur steeds 
bereikt wordt om 03:00 uur en de maximumtemperatuur steeds om 15:00 
uur. 
 
De formule van deze modelgrafiek is: 

0,13 9,75 4,45sin(2 ( 0,375))AT t t      met AT  de verwachte temperatuur 
in C in april en t de tijd in dagen met 0t   op 1 april om 00:00 uur. 
 

3p 20 Laat met een berekening zien hoe je de getallen 0,13 en 9,75 kunt 
afleiden uit de gegevens.  
 
Volgens het model is de temperatuur om 21:00 ’s avonds precies gelijk 
aan de gemiddelde temperatuur op die dag. Dat wordt de theoretische 
dagtemperatuur genoemd. Het KNMI meet ook gedurende de dag steeds 
de temperatuur en berekent met behulp van deze meetwaarden de 
werkelijke (gemiddelde) dagtemperatuur. Het verschil tussen de 
werkelijke dagtemperatuur en de theoretische dagtemperatuur wordt de 
temperatuuranomalie1) genoemd.  
 
Bijvoorbeeld: Volgens de formule van AT  is de theoretische 
dagtemperatuur op 5 april 2018 gelijk aan 10,4 C. Op 5 april 2018 was 
de werkelijke dagtemperatuur 5,9 C. De temperatuuranomalie is dan 
5,9 10,4 4,5    C. 
 

noot 1 In werkelijkheid is de bepaling van de temperatuuranomalie complexer, maar in 
deze opgave gaan we uit van een sterk vereenvoudigd model. 
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In figuur 3 staat de grafiek van de temperatuuranomalie voor de eerste  
28 dagen van april 2018. Deze grafiek staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 3 

 
 
Op 29 april 2018 was de werkelijke dagtemperatuur 9,2 °C. Op 30 april 
2018 was dit 9,5 °C.  
 

4p 21 Bereken de temperatuuranomalieën van de laatste twee dagen van april 
2018 en teken deze er in de grafiek op de uitwerkbijlage bij. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 
 
 
 

Pagina: 96Voor 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).



 VW-1024-a-o 16 / 16 lees verder ►►►

Slagfrequentie 
 
Enkele maanden geleden is Hans gestart met het leren van de zwemslag 
borstcrawl. Zie de foto. Na het aanleren van de basis van deze slag wil 
Hans zijn zwemtechniek verder verbeteren. 
 

foto figuur 

 
 

 
 
Om zijn zwemtechniek te kunnen verbeteren moet Hans efficiënt leren 
zwemmen. De meetbare grootheid slagfrequentie helpt hem hierbij. 

De slagfrequentie is het aantal slagen dat een zwemmer per minuut 
maakt.  

Verder gebruikt Hans de tabel op de uitwerkbijlage en de figuur, die ook 
vergroot op de uitwerkbijlage staat. In de figuur staat op de horizontale as 
de tijd die hij zwemt per 100 m. Op de verticale as staat de slagfrequentie. 
In de tabel kun je deze slagfrequentie aflezen aan de hand van de 
zwemtijd over 100 meter en het aantal gemaakte slagen per 25 meter. De 
tabel compenseert voor de onafgemaakte slagen in het zwembad waar 
Hans traint.  

Het is bij de borstcrawl belangrijk dat de timing van je slag goed is en dat 
je er gebruik van maakt dat je even uitdrijft als je je arm uitstrekt. Als je te 
lang uitdrijft, verlies je snelheid; je slagfrequentie is dan te laag. In de 
figuur is dit zone III. Als je te kort uitdrijft, dan is je slagfrequentie te 
hoog. In de figuur is dit zone I. 
Zone II in de figuur is het gebied waarin je efficiënt zwemt. 

Hans heeft een te hoge slagfrequentie. Hij zwemt met een snelheid van 
2,9 km/uur en maakt 33 slagen per 25 meter. Hans gaat elke dag trainen 
en we nemen aan dat hij hiermee het aantal slagen per 25 meter met 1% 
per dag omlaag kan brengen. 

7p 22 Onderzoek met behulp van de tabel en de figuur op de uitwerkbijlage 
hoeveel dagen het minimaal duurt voordat Hans bij dezelfde snelheid 
efficiënt zwemt. 
 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2021-3 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

 18  

 
 
 

Naam kandidaat  ___________________________  Kandidaatnummer  ___________   
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 21  
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 22 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
 
 
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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 VW-1024-a-c 3 lees verder ►►►

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

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

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. 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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 VW-1024-a-c 4 lees verder ►►►

NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 1 maximumscore 3 

• De mogelijkheden met drie dezelfde voorwerpen: RRR, BBB en KKK 1 
• Twee mogelijkheden met twee verschillende voorwerpen: 

(bijvoorbeeld) RBB en BRR 1 
• De overige mogelijkheden met twee verschillende voorwerpen: RKK, 

KRR, BKK en KBB 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat ook verschillende volgordes heeft uitgeschreven 
(bijvoorbeeld RKK, KRK en KKR in plaats van alleen RKK), hiervoor 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 
• 3B   geeft 2 2 3 3V H L H    1 
• Dan moet (omdat 2 3H H ) 2 3V L  1 
• Dus V L  (ofwel de vluchttijd is langer dan de leegtijd) 1 

of 

• 3B   geeft    2 3V H L H    1 
• Dan moet (omdat 2 3 ) V H L H    1 
• Dus (omdat H H ) V L  (ofwel de vluchttijd is langer dan de 

leegtijd) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• (Uit 2 ( ) ( )V H B L H      volgt) 2 2V H BL BH    1 
• Dit geeft 2 2H BH BL V    1 
• Dus (2 ) 2H B BL V    1 

• En hieruit volgt 2
2

BL VH
B





 ( 2

2
V BL
B





) 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 4 maximumscore 3 

• 2
d ( 2) (2 ) 1
d ( 2)
H L B V BL
B B

     



 2 

• Dit geeft 2
d 2 2
d ( 2)
H BL L V BL
B B

   



 (dus 2

d 2 2
d ( 2)
H L V
B B





) 1 

 
Opmerkingen 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 Als bij het differentiëren de quotiëntregel niet is gebruikt, mogen voor 

het eerste antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. 
 

 5 maximumscore 3 
• L V  dus de teller is negatief 1 
• De noemer is (een kwadraat ongelijk aan 0 en dus) positief 1 
• De afgeleide is dus negatief, dus H daalt 1 
 
 

Plastic 
 

 6 maximumscore 3 

• De groeifactor per jaar is 
1
254  1 

• Dit geeft 1,0570...  1 
• Het antwoord: 5,7(%) (per jaar) 1 
 
Opmerking 
Als gerekend wordt met 4

25 , voor deze vraag maximaal 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 7 maximumscore 3 
• In 2050 is het recyclepercentage 2 60 0,7 44     

(of 11,8 46 0,7 44   )(%) 1 
• De hoeveelheid vrijgekomen plastic afval in 2050 is 

35250 1,041 ( 1020, 27...)   1 
• Het antwoord: 35(0, 44 250 1,041 ) 449    (miljoen ton) 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 maximumscore 3 
• De som 2 3250 250 1,041 250 1,041 250 1,041       2 
• Het antwoord: ( 3250 250 1,041 ... 250 1,041 1063,1...      , dus) 

(1063,1... 6050 ) 7113   (miljoen ton) 1 
 
Opmerkingen 
 Wanneer een kandidaat gebruikmaakt van de somformule voor een 

meetkundige rij, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 Als bij de beantwoording van deze vraag dezelfde foutieve groeifactor 

is gebruikt als bij de beantwoording van vraag 7, hiervoor bij deze 
vraag geen scorepunten in mindering brengen. 

 
 9 maximumscore 4 

• Voor T geldt 
11 1,0416050 250

1 1,041

t
T


  


 1 

• Dit geeft 16050 6097,56... (1 1,041 )tT      1 
• Hieruit volgt 6050 6097,56... (1 1,041 1,041 )tT       1 
• Dit geeft 6050 6097,56... 6097,56... 1,041 1,041tT       en dit geeft 

6348 1,041 48tT     1 
 

 10 maximumscore 3 

• De vergelijking 0,071
13 825 0,5(6348 1,041 48)

1 1,82 e
t

t   
 

 moet worden 

opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (32,5… , dus) in het jaar 2048 1 

of 

• De vergelijking 0,071
13 825 0,5(6348 1,041 48)

1 1,82 e
t

t   
 

 moet worden 

opgelost 1 
• 32t   geeft 11 640,… respectievelijk 11 458,… en 33t   geeft 

11 768,… respectievelijk 11 929,… 1 
• Het antwoord: (voor 33t  ) in het jaar 2048 1 
 
Opmerkingen 
 Als de kandidaat rekent met nauwkeuriger waarden in de formule van 

T, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 Voor het antwoord 2047 geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 4 
• Het inzicht dat naar het verschil tussen twee opeenvolgende waarden 

van W (met gehele t) gekeken moet worden 1 
• ( (8) 6805,9...W   en (9) 7051,2...W  , dus) (9) (8) 245,3...W W   1 
• ( (10) 7296,3...W   dus) (10) (9) 245,0... ( 245,3...)W W    1 
• Het antwoord: in het jaar 2024 1 

of 

• Het inzicht dat naar het verschil tussen twee opeenvolgende waarden 
van W (met gehele t) gekeken moet worden 1 

• Er moet worden bepaald voor welke t ( ) ( 1)W t W t   maximaal is  1 
• Beschrijven hoe deze waarde van t bepaald kan worden 1 
• Het antwoord: dit geeft 8,9...t   dus in het jaar 2024 1 

of 

• Het inzicht dat moet worden bepaald voor welke t d
d
W
t

 maximaal is  1 

• De afgeleide van 0,0711,82e t  is 0,0711,82e 0,071t    1 

• 
 

0,071

20,071

d 13 825 1,82e 0,071
d 1 1,82e

t

t

W
t





   



 (of een vergelijkbare vorm) 1 

• d
d
W
t

 is maximaal voor 8, 43...t   dus in het jaar 2024 1 

 
Opmerkingen 
 Als de kandidaat gebruikmaakt van de numerieke afgeleide, hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen. 
 Voor het antwoord 2023 geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Rendementen 
 

 12 maximumscore 3 
• De toenamen 37, 9 en –61 1 
• De berekening 90 37 9 61    ( 105  ) 1 
• De gevraagde daling is 105 (miljard euro) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is telkens een marge van 2 (miljard euro) toegestaan. 
 

 13 maximumscore 4 
• De percentages –5,5; 4,5 en –16 1 
• De groeifactoren 0,945; 1,045 en 0,84 1 
• De berekening 0,945 1,045 0,84   ( 0,829... ) 1 
• Het gevraagde percentage is 17(%) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen is telkens een marge van 0,5(%) toegestaan. 
 

 14 maximumscore 3 

• 26 1,04
25

 , dus 4R  (%) 1 

• 100 ln(1 0,01 4)C      ( 3,92... )(%)  1 
• Het gevraagde verschil is 0,1(%) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord –0,1(%) geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 4 
• (Uit 100 ln(1 0,01 )C R    volgt) 100ln(1 0,01 ) CR   1 

• Hieruit volgt 1001 0,01 e
C

R    1 

• Dit geeft 1000,01 e 1
C

R    (of 100100 100 e
C

R   ) 1 
• De gevraagde formule voor R is 0,01100 e 100CR     1 
 

Pagina: 111Voor 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).



 

 VW-1024-a-c 11 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 4 
• De vergelijking 100 ln(1 0,01 ) 1R R     moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost  1 
• Dit geeft 13, 4...R    en 14,8...R    1 
• Het antwoord: voor ( 100 ) 14R     en 15R   (%) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat alleen het antwoord 15R   (of alleen ( 100 ) 14R    ) 
geeft, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen. 
 

 17 maximumscore 4 

• d 1100 0,01
d 1 0,01
C
R R
  


 ( 1

1 0,01R



) 2 

• De noemer van de afgeleide is (voor 0R  ) altijd groter dan 1 (en de 
teller is gelijk aan 1) 1 

• Dus de afgeleide is (voor 0R  ) altijd kleiner dan 1 (, dus de helling 
van de grafiek van C is voor 0R   kleiner dan 1) 1 

of 

• d 1100 0,01
d 1 0,01
C
R R
  


 ( 1

1 0,01R



) 2 

• Een schets van d
d
C
R

 1 

• De grafiek van de afgeleide ligt altijd onder de horizontale lijn op 
hoogte 1, dus de afgeleide is (voor 0R  ) altijd kleiner dan 1 (, dus de 
helling van de grafiek van C is voor 0R   kleiner dan 1) 1 

 
Opmerkingen 
 Als bij het differentiëren de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor 

het eerste antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. 
 Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 
 

Temperatuursverwachting 
 

 18 maximumscore 3 
• De hele periode is 105 (mm) 1 
• De grafiek ligt er in totaal 7 39 6 4 10     ( 66 ) (mm) boven 1 

• ( 66 100 62,8...
105

   dus) het gevraagde percentage is 63(%) 1 

 
Opmerking 
Bij het aflezen is per meting een marge van 1 mm toegestaan. 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 4 

• De evenwichtsstand is 6 0, 4 3, 2
2


  en de amplitude is 6 3, 2 2,8   1 

• De periode is één dag, dus 2 2
1

b 
    ( 6, 28... ) 1 

• Als de minimumtemperatuur bereikt wordt om 03:00 uur, dan stijgt de 
grafiek (een kwart periode later) om 09:00 uur door de evenwichtsstand 1 

• Dat is bij 9
24 0,375t   , dus een formule is 

3, 2 2,8sin(2 ( 0,375))JT t     (of 3, 2 2,8sin(6,28...( 0,375))JT t   ) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de evenwichtsstand van de sinusoïde het gemiddelde van 

de twee lineair stijgende lijnen is 1 
• De lijnen (zijn even steil en) hebben een richtingscoëfficiënt van 

9, 2 5,3 0,13
30


  1 

• De gemiddelde temperatuur op 0t   is 5,3 14, 2 9,75
2


  1 

of 

• Het gemiddelde op 1 april is 5,3 14, 2 9,75
2


  (en dit is het begingetal) 1 

• Het gemiddelde op 1 mei is 9, 2 18,1 13,65
2


  1 

• De richtingscoëfficiënt is 13,65 9,75 0,13
30


  1 

 
 21 maximumscore 4 

• Op 29 april om 21:00 uur is 28,875t  ; op 30 april om 21:00 uur is 
29,875t   1 

• De theoretische dagtemperaturen op 29 en 30 april zijn 13,5 en 13,6 
(°C) 1 

• De temperatuuranomalieën zijn –4,3 en –4,1 1 
• Het tekenen van de twee waarden in de grafiek op de uitwerkbijlage 1 
 
Opmerking 
Bij het tekenen van de staafjes in de grafiek is een marge van 1 mm toegestaan. 
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Vraag Antwoord Scores 

Slagfrequentie 
 

 22 maximumscore 7 

• 100 m met een snelheid van 2,9 km/uur is 0,1
2,9

 (uur) 1 

• Dit is 0,1 3600 124,...
2,9

   seconden dus een tijd van 2:04 1 

• In de figuur aflezen dat bij een tijd van 2:04 maximaal een 
slagfrequentie van 55 hoort 1 

• In de tabel aflezen dat bij een tijd van 2:04 en een slagfrequentie van 54 
25 slagen per 25 meter horen 1 

• Bij een afname van 1% per dag hoort een groeifactor van 0,99 (per dag) 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 33 0,99 25t   kan worden opgelost 1 
• 27,6...t   dus 28 (dagen) 1 

of 

• 100 m met een snelheid van 2,9 km/uur is 0,1
2,9

 (uur) 1 

• Dit is 0,1 3600 124,...
2,9

   seconden dus een tijd van 2:04 1 

• In de figuur aflezen dat bij een tijd van 2:04 maximaal een 
slagfrequentie van 55 hoort 1 

• Uit de tabel concluderen dat bij een tijd van 2:04 en een slagfrequentie 
van 55 naar schatting 25,5 slagen per 25 meter horen 1 

• Bij een afname van 1% per dag hoort een groeifactor van 0,99 (per dag) 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 33 0,99 25,5t   kan worden opgelost 1 
• 25,6...t   dus 26 (dagen) 1 

of 

 

Pagina: 114Voor 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).



 

 VW-1024-a-c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

• 100 m met een snelheid van 2,9 km/uur is 0,1
2,9

 (uur) 1 

• Dit is 0,1 3600 124,...
2,9

   seconden dus een tijd van 2:04 1 

• In de figuur aflezen dat bij een tijd van 2:04 maximaal een 
slagfrequentie van 55 hoort 1 

• In de tabel aflezen dat bij een tijd van 2:04 en 33 slagen per 25 m een 
slagfrequentie van 70 hoort 1 

• Bij een afname van 1% per dag hoort een groeifactor van 0,99 (per dag) 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 70 0,99 55t   kan worden opgelost 1 
• 23,9...t  , dus 24 (dagen) 1 
 
Opmerkingen 
 Bij het aflezen in de figuur op de uitwerkbijlage is een marge van 1 mm 

toegestaan. 
 Voor een aanpak waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de tabel op 

de uitwerkbijlage ten hoogste 5 scorepunten toekennen. 
 Zoals uit de verschillende antwoordalternatieven blijkt, kunnen – ten 

gevolge van de onvolledigheid van de tabel – verschillende aanpakken 
tot verschillende juiste antwoorden leiden. 

 
 

Compensatiescore 
 

 23 maximumscore 20 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a 
en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 
2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
 Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het 
 aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. 
 Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe. 
 Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli. 
 

einde  
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VW-1024-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 20 mei
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
 
Logaritmen  

regel voorwaarde

     log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log log logg g g a
a b

b
    
 

 >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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Goudplevieren 

 
Een goudplevier (zie foto) is een vogel die niet in   foto 
Nederland broedt, maar tijdens zijn trektochten wel in 
Nederland te vinden is. Er zijn grote verschillen in 
aantallen goudplevieren tussen de verschillende jaren. 
In figuur 1 zijn de aantallen goudplevieren in 
Nederland in de jaren 1975 tot en met 2012 
weergegeven als zwarte stippen.  
 
figuur 1 

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Goudplevier

’75 ’80 ’85 ’90 ’95 ’00 ’05 ’10

aantal

jaar  
 
In figuur 1 is ook een kromme getekend die de trend aangeeft. We nemen 
aan dat vanaf 2003 deze trend een rechte lijn is en dat dit ook na 2012 zo 
blijft.  

4p 1 Bereken hoeveel goudplevieren er volgens de trendlijn zijn in 2020. Geef 
je antwoord in gehele duizendtallen. 
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Tijdens hun verblijf in Nederland bouwen de goudplevieren een reserve 
op voor de komende trektochten. Hierdoor nemen ze toe in gewicht. 
 
In figuur 2 zie je het resultaat van een onderzoek naar deze 
gewichtstoename: van een aantal op verschillende tijdstippen gevangen 
goudplevieren is het gewicht en/of de hoeveelheid vet bepaald. De open 
stippen horen bij waarnemingen in het najaar en de dichte stippen bij 
waarnemingen in het voorjaar. Ook zijn de trendlijnen getekend.  
 

figuur 2 
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0,6 g/dag
0,6 g/dag

 
 
Op grond van specifieke biologische kenmerken kunnen de onderzoekers 
bepalen wanneer de gewichtstoename van een goudplevier begint. 
Aan de hand van de trendlijnen in figuur 2 kun je onderzoeken of de 
volgende stellingen waar zijn.  
I In het voorjaar is de gemiddelde gewichtstoename per dag van een 

goudplevier ongeveer 2 keer zo groot als in het najaar.  
II De gewichtstoename in het voorjaar bestaat niet uit vet.  
 

4p 2 Onderzoek voor elk van beide stellingen of deze waar is.  
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Het vetpercentage van een vogel is de hoeveelheid lichaamsvet als 
percentage van het totale gewicht van de vogel. Met behulp van de 
trendlijnen in het voorjaar van zowel lichaamsgewicht als vethoeveelheid 
leiden de onderzoekers het volgende verband af: 

voorjaar

1600

2,3 198
P

t


 
  

Hierbij is voorjaarP  het vetpercentage van de vogel in het voorjaar en t de tijd 

in dagen na het begin van de gewichtstoename.  
 

5p 3 Laat zien, gebruikmakend van de punten (0, 198) en (20, 244), hoe deze 
formule is af te leiden uit de gegevens in de figuur.  
 

3p 4 Beredeneer uitsluitend met behulp van de formule, zonder getallen in te 
vullen of een schets te maken, of het vetpercentage in het voorjaar 
toeneemt of juist afneemt. 
 
Voor het vetpercentage in het najaar gaan we uit van de volgende 
formule:  

najaar

2300 60
207 0,6

t
P

t



 

Hierin is najaarP  het vetpercentage van de vogel in het najaar en t  de tijd in 

dagen na het begin van de gewichtstoename. 
 
Met behulp van de afgeleide van najaarP  kan men onderzoeken of het 

vetpercentage najaarP  afnemend stijgend is. 

6p 5 Stel de formule van de afgeleide van najaarP  op en onderzoek daarmee of 

najaarP  afnemend stijgend is.  
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Kentekens 

 
Tussen mei 2008 en februari 2013 werd     foto 
voor personenauto’s de kentekenserie 
gebruikt die door de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer sidecode 7 genoemd wordt. 
Op de foto staat een van de eerste 
kentekens uit deze serie. 
 
De kentekens bestaan uit twee cijfers, gevolgd door drie letters en 
tenslotte nog één cijfer. 
Als we ervan uitgaan dat er geen beperkingen zijn aan de te gebruiken  
cijfers en letters, dan zijn er bijna 18 miljoen verschillende kentekens te 
maken met sidecode 7. 
 

3p 6 Bereken het aantal verschillende kentekens met sidecode 7. Geef je 
antwoord in gehele honderdduizendtallen. 
 
In deze opgave gaan we echter van de volgende beperkingen uit: 
 Een kenteken mag niet met 00 beginnen  
 De eerste letter is G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X of Z 
 Klinkers (A, E, I, O, U, Y) worden niet gebruikt 
 De letters C en Q worden niet gebruikt 
 Bepaalde drielettercombinaties (zoals NSB) kunnen als 

aanstootgevend worden gezien en als gevolg daarvan zijn 82 
drielettercombinaties uitgesloten. 

 
Een verslaggever van een autotijdschrift schrijft in een artikel dat door al 
deze beperkingen minder dan 20% van alle mogelijke kentekens 
uiteindelijk op een personenauto terecht zal komen. 

5p 7 Ga met een berekening na of de verslaggever gelijk heeft. 
 
Vanaf 1 maart 2013 werd voor kentekens de serie sidecode 8 gebruikt. 
Sidecode 8 bevat eerst een cijfer, dan drie letters en tenslotte twee cijfers. 
Sidecode 8 lijkt dus erg op sidecode 7 maar omdat er andere beperkingen 
gelden, zijn in totaal 1,46 miljoen kentekens beschikbaar voor 
personenauto’s.  
 
In oktober 2013 vraagt de verslaggever zich af tot wanneer deze serie 
(ongeveer) mee zal gaan. Hij maakt zelf een grafiek met daarin de 
verkoop van nieuwe personenauto’s vanaf 2011. Ook maakt hij als 
bijpassend model een trendlijn met een afname van de verkoop van  
375 nieuwe auto’s per maand.  
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figuur 
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De formule die bij dit model hoort, is: 

375 37 250nA n     

Hierbij is nA  het aantal verkochte nieuwe auto’s in maand n met n = 0 

voor maart 2013, de eerste maand waarin sidecode 8 gebruikt wordt. 
 
Het model geeft voor mei 2013 een hoger aantal verkochte nieuwe auto’s 
dan er volgens de grafiek werden verkocht. 

3p 8 Bereken hoeveel procent hoger de uitkomst van het model is. Geef je 
antwoord in gehele procenten.  
 
Er is ook een recursieve formule op te stellen bij dit model. 

3p 9 Stel deze recursieve formule op.  
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Verpakkingen  

 
Om een verpakking in de vorm van een balk te maken, wordt een karton 
van 30x40 cm gebruikt. In de afbeeldingen hieronder zie je links een 
verpakking en rechts hoe de uitslag daarvan uit het karton geknipt wordt. 
Hierbij is h de hoogte, b de breedte en l de lengte van de verpakking in 
cm. De uitslag eindigt precies bij de randen van het karton. Zie de figuur. 
 
figuur 

30 cm

40 cm

grondvlak
grondvlak

h

h

b
l

b

l

 

 

Van een bepaalde verpakking is de hoogte gelijk aan 3 cm.  

3p 10 Bepaal de lengte en breedte van deze verpakking en bereken daarmee 
vervolgens de inhoud van deze verpakking.  
 
De formule voor de inhoud V in cm3 van de verpakking uitgedrukt in de 

hoogte h in cm is: 
 

 
4p 11 Toon, zonder getallenvoorbeelden, aan dat deze formule juist is. 

 
Met behulp van deze formule is vast te stellen voor welke hoogte h (met 

15h  ) de inhoud maximaal is. 
3p 12 Bereken met behulp van differentiëren bij welke hoogte de inhoud 

maximaal is. Geef je antwoord in één decimaal. 
 

3 22 70 600V h h h  
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Efficiëntie van een verpakking 
Bedrijven willen zo efficiënt mogelijk omgaan met verpakkingsmateriaal. 
Meestal is er een vaststaande inhoud en wil men dat de oppervlakte van 
de verpakking zo klein mogelijk wordt, maar je kunt het ook andersom 
bekijken: bij een bepaalde oppervlakte wil je een verpakking met zo groot 
mogelijke inhoud. De maximale inhoud krijg je als je een bol neemt, maar 
een bol als verpakkingsmateriaal is vaak niet handig. 
 
Om de efficiëntie E van een verpakking met een inhoud V en een 
oppervlakte A te weten te komen, vergelijk je de inhoud V van die 
verpakking met de inhoud van een bol met diezelfde oppervlakte A. 
 
Er geldt:  

formule 1:  
inhoud  van verpakking met oppervlakte 

=
inhoud van bol met oppervlakte 

V A
E

A
  

 
Voor een bol geldt het volgende: 

formule 2: 2Oppervlakte bol = 12,57r  

formule 3: 3Inhoud bol = 4,19r  

In deze formules is r de straal van de bol.  
 
Uitgaande van de formules 1, 2 en 3 geldt voor de efficiëntie van een 
verpakking de volgende formule: 

 3
 = 

4,19 0,08

V
E

A
  

 
4p 13 Toon met de formules 1, 2 en 3 aan dat deze laatste formule juist is. 
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Groningse aardbevingen  

 
In de provincie Groningen vinden, als gevolg van gasproductie, regelmatig 
aardbevingen plaats. In 2013 is daar grootschalig onderzoek naar 
gedaan. Zo werd er gekeken naar het verband tussen de gasproductie en 
aardbevingen. Enkele resultaten daarvan staan in figuur 1. Deze figuur 
staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. Hier zie je bijvoorbeeld dat er in 
1993 zeven aardbevingen zijn geweest en er in datzelfde jaar 42 miljard 
kubieke meter gas is geproduceerd.  
 
figuur 1 
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We bekijken de volgende drie beweringen: 
1 De gasproductie en het aantal aardbevingen zijn over de gehele 

periode 2000-2011 procentueel evenveel gestegen. 
2 Als na 2000 de gasproductie daalt, dan heeft dat altijd een jaar later 

ook een daling van het aantal aardbevingen tot gevolg. 
3 In de periode 2005-2011 is de gemiddelde stijging per jaar van het 

aantal aardbevingen groter dan in de periode 1998-2004. 
5p 14 Geef van elke bewering aan of deze waar is of niet. Gebruik in je 

toelichting gegevens uit figuur 1 en gebruik daarbij eventueel de figuur op 
de uitwerkbijlage. 
 
De magnitude, de kracht van een aardbeving, wordt uitgedrukt in een 
getal op de schaal van Richter.  
In figuur 2 zijn de Groningse aardbevingen vanaf 1994 verzameld en 
ingedeeld naar sterkte. Dat geeft bij een logaritmische schaalverdeling 
langs de verticale as een opvallend patroon: alle grafieken zijn bij 
benadering evenwijdige rechte lijnen.  
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Elke stip in deze figuur stelt een aardbeving van een zekere magnitude 
voor: zo kun je zien dat er vlak voor juli 2009 een aardbeving van 
magnitude > 3,0 heeft plaatsgevonden: die aardbeving zie je dus ook 
terug bij de aardbevingen van de klassen > 2,5; > 2,0 en > 1,5.  
 
figuur 2  

t = 0
(april 1994)

t = 51
(juli 1998)

t = 117
(januari 2004)

t = 183
(juli 2009)

t = 220
(augustus 2012)

tijd in maanden

totaal aantal
aardbevingen ≥

magnitude

1000

100

10

1

≥ 1,5≥ 1,5≥ 1,5

≥ 2,0≥ 2,0≥ 2,0

≥ 2,5≥ 2,5≥ 2,5

≥ 3,0≥ 3,0≥ 3,0

≥ 3,5≥ 3,5≥ 3,5

 
 
In het onderzoek werden alleen aardbevingen bekeken die schade 
zouden kunnen veroorzaken. Omdat aardbevingen met een magnitude 
van minder dan 1,5 geen schade aanrichten, zijn deze niet in figuur 2 
opgenomen. 
 

3p 15 Bereken voor augustus 2012 hoeveel procent van het aantal 
aardbevingen van magnitude > 2,0 een magnitude van 2,5 of hoger heeft. 
Geef je antwoord in gehele procenten. 
 
Het feit dat de grafieken in figuur 2 evenwijdige rechte lijnen zijn, betekent 
dat het aantal aardbevingen van elke klasse exponentieel toeneemt met 
dezelfde groeifactor. Het totaal aantal aardbevingen A  voor  
magnitudes > 1,5 is te beschrijven met de volgende formule:  

0,01312 e tA    met 0t   voor april 1994 en t in maanden. 
 

4p 16 Bereken door middel van differentiëren de waarde van de afgeleide van A 
voor t = 117. Geef je antwoord in één decimaal en leg uit wat de 
betekenis van deze waarde is in deze situatie.  
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De formules van de overige lijnen in figuur 2 kunnen worden afgeleid van 
die voor de magnitudes > 1,5. Bekijk de grafiek voor de magnitudes > 2,0. 
Deze grafiek is 85 maanden later op dezelfde hoogte als de grafiek voor 
magnitudes > 1,5.  
 
Hieronder staan vier formules. Een van de vier is juist voor de 
magnitudes > 2,0: 
A 0,013( 85)

2,0 12 e tA    met 0t   voor april 1994  

B 0,013( 85)
2,0 12 e tA    met 0t   voor april 1994 

C 0,013 85
2,0 12 e tA    met 0t   voor april 1994 

D 0,013 85
2,0 12 e tA    met 0t   voor april 1994 

3p 17 Beredeneer welke van de vier formules juist is. 
 
In een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt geconstateerd 
dat er een duidelijk verband is tussen de magnitude en het percentage 
aardbevingen boven die magnitude. In figuur 3 is dat verband 
weergegeven. 
 
figuur 3 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

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

percentage
aardbevingen

boven bepaalde
magnitude (N)

magnitude aardbeving op de schaal van Richter (M)  
 
Zo is bijvoorbeeld af te lezen dat 10% van de aardbevingen een 
magnitude boven de 1,0 heeft. 
Bij deze grafiek hoort de volgende formule: 

10a MN   

Hierbij is M de magnitude en N het percentage van de aardbevingen 
boven magnitude M.  

3p 18 Laat met een berekening zien dat geldt: 2a  . 
 
Omgekeerd kun je je ook afvragen welke magnitude de (bijvoorbeeld) 
20% zwaarste aardbevingen minstens hadden. Om vragen als deze te 
beantwoorden, is het handig de formule te herschrijven. 
De formule 210 MN   is te herleiden tot log( )M p q N   . 

3p 19 Bereken p en q. 

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Zandpad 

 
Langs het Zandpad in Utrecht staat een hek dat bestaat uit twee 
sinusoïden, die elkaar raken. Zie de foto. 
 
foto 

 
 
 
In de figuur hieronder zijn de twee sinusoïden in het hek schematisch 
weergegeven. 
 
figuur 

O

hoogte

x  

 
De formule die bij de onderste sinusoïde hoort, luidt:  

onderste 100 50sin( )
3

S x


    

Hierbij is ondersteS  de hoogte in centimeters en x de afstand tot het 

beginpunt op de evenwichtsstand in meters. 
De toppen van de onderste sinusoïde liggen op de evenwichtsstand van 
de bovenste sinusoïde. De amplitudes van beide sinusoïden zijn gelijk.  
Verder is gegeven dat de twee sinusoïden elkaar bij 1

2x   en ook bij 
1
26x   raken.  

8p 20 Geef de formule voor de bovenste sinusoïde en licht toe hoe je je 
antwoord gevonden hebt. 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2019-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Goudplevieren 
 

 1 maximumscore 4 
• Aflezen van twee punten in de figuur: bijvoorbeeld (2005, 30 000) en 

(2012, 27 000) 1 

• Dit geeft een afname van 3000
7

 per jaar 1 

• Een berekening als 300027 000 8
7

− ⋅  1 

• Het antwoord: 24 000 (goudplevieren) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen mag een marge van 1000 gehanteerd worden.  
 

 2 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• Uit de bovenste grafiek ‘lichaamsgewicht’ blijkt dat de helling van de 

trendlijn voorjaar veel meer dan 2 keer zo groot is (zelfs ongeveer 4 
keer zo groot) dan de helling van de trendlijn najaar dus stelling I is 
niet waar 2 

• Uit de onderste grafiek ‘hoeveelheid vet’ blijkt dat de trendlijn voorjaar 
horizontaal loopt en dus niet toeneemt, (maar in het bovenste plaatje zie 
je dat het lichaamsgewicht wel toeneemt,) dus stelling II is waar  2 

 
Opmerking 
Voor zowel het eerste als het tweede antwoordelement mag voor een niet 
volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 3 maximumscore 5 
• De richtingscoëfficiënt van de rechte die door de punten (0, 198) en 

(20, 244) gaat, is 2,3  1 
• Voor het lichaamsgewicht geldt, uitgaande van (0, 198) en (20, 244), 

2,3 198G t= ⋅ +  (met t is het aantal dagen na het begin van de 
gewichtstoename) 1 

• De hoeveelheid vet in het voorjaar blijft de hele tijd gelijk aan 16 (g) 1 
• De formule voor het vetpercentage is 

voorjaar
16 1600100

2,3 198 2,3 198
P

t t
= ⋅ =

⋅ + ⋅ +
 2 

 
Opmerking 
Voor het vierde antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 
1 scorepunt worden toegekend. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

4 maximumscore 3 
• In deze formule is de teller constant (en positief) 1 
• De noemer wordt steeds groter bij toenemende t 1 
• Dus de waarde van P wordt kleiner (dus het vetpercentage neemt af) 1 

5 maximumscore 6 

• najaar
2

d 60 (207 0,6 ) (2300 60 ) 0,6
d (207 0,6 )

P t t
t t

⋅ + − + ⋅
=

+
1 

• najaar
2

d 11040
d (207 0,6 )

P
t t

=
+

1 

• Omdat teller en noemer van najaard
d

P
t

altijd positief zijn, is najaard
d

P
t

positief 1 
• Dus najaarP stijgt 1 

• Omdat bij toenemende t de noemer van najaard
d

P
t

 groter wordt en de 

teller gelijk blijft, neemt najaard
d

P
t

 af 1 

• Dus najaarP  is afnemend stijgend 1 

of 

• najaar
2

d 60 (207 0,6 ) (2300 60 ) 0,6
d (207 0,6 )

P t t
t t

⋅ + − + ⋅
=

+
1 

• Een schets van de grafiek van najaard
d

P
t

1 

• De grafiek van najaard
d

P
t

 ligt overal boven de t-as 1 

• Dus najaarP  is stijgend 1 

• De grafiek van najaard
d

P
t

 is dalend 1 

• Dus najaarP  is afnemend stijgend 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kentekens 
 

 6 maximumscore 3 
• Het aantal verschillende kentekens is gelijk aan 2 310 26 10⋅ ⋅   2 
• Het antwoord: 17,6 miljoen (of 17 600 000) 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 
1 scorepunt worden toegekend. 
 

 7 maximumscore 5 
• Voor de eerste twee cijfers zijn 99 mogelijkheden 1 
• Voor de eerste letter zijn 12 mogelijkheden, voor de andere twee letters 

zijn 18 mogelijkheden. 1 
• Er zijn dus 12 18 18 82 3806⋅ ⋅ − =  drielettercombinaties 1 
• In totaal zijn er dus 99 3806 10 3 767 940⋅ ⋅ =  mogelijkheden 1 
• Dat is, uitgaande van 18 miljoen, 20,9% van het totaal aantal 

mogelijkheden, dus de verslaggever heeft geen gelijk 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat bij de berekening van het percentage is uitgegaan van 
zijn antwoord bij de eraan voorafgaande vraag (of van 17 576 000), 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 3 
• In mei 2013 zijn er volgens de figuur 30 000 nieuwe auto’s verkocht 1 
• Volgens het model zouden dat er 36 500 zijn  1 

• Dat is 36500 30000( 100 ) 22(%)
30000
−

⋅ ≈    1 

 
Opmerking 
Bij het aflezen mag een marge van 1000 gehanteerd worden. 
 

 9 maximumscore 3 
• 1 375n nA A −= −  2 
• 0 37 250A =   1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 twee scorepunten 
worden toegekend. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Verpakkingen 
 

 10 maximumscore 3 
• De lengte van het grondvlak is 17 (cm) 1 
• De breedte van het grondvlak is 24 (cm) 1 
• De inhoud is 17 24 3 1224⋅ ⋅ =  (cm3) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat gebruikmaakt van de formule die verderop in deze 
opgave gegeven wordt, voor deze vraag geen scorepunten toekennen. 
 

 11 maximumscore 4 
• Voor de breedte geldt: 30 2b h= −   1 

• Voor de lengte geldt: 40 2
2

hl −
=  (of 20l h= − ) 1 

• 40 2(30 2 )
2

hV h h−
= − ⋅ ⋅  1 

• Herleiden tot 3 22 70 600V h h h= − +  1 
 

 12 maximumscore 3 
• 2' 6 140 600V h h= − +  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking ' 0V =  opgelost kan worden  1 
• Dat geeft: 5,7h =  (cm)  1 
 

 13 maximumscore 4 

• Uit 2oppervlakte bol = 12,57r  volgt dat 2 0,08
12,57

Ar A= =  1 

• Hieruit volgt dat 0,08r A=  1 

• Dus: ( )33inhoud bol = 4,19  = 4,19 0,08r A  1 

• 
( )3

 = 
inhoud van bol met oppervlakte 4,19 0,08

V VE
A A
=  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Groningse aardbevingen 
 

 14 maximumscore 5 
Een aanpak als: 

• De gaswinning stijgt met (ongeveer) 47 22 100% 114%
22
−

× ≈  1 

• Het aantal aardbevingen stijgt met (ongeveer) 31 3 100% 933%
3
−

× ≈  dus 

bewering 1 is niet waar 1 
• Na 2000 daalt de gasproductie in 2003 maar het aantal aardbevingen 

stijgt in 2004 dus bewering 2 is niet waar 1 
• Het aantal aardbevingen in de periode 2005-2011 is gemiddeld per jaar 

met 2 (of nauwkeuriger) gestegen 1 
• Het aantal aardbevingen in de periode 1998-2004 is gemiddeld per jaar 

met 1 (of nauwkeuriger) gestegen dus bewering 3 is waar 1 
 
Opmerking 
Als bewering 3 geverifieerd wordt op basis van een toelichting met behulp 
van de helling van twee lijnstukjes in de figuur, hiervoor geen scorepunten 
in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 3 
• Het aantal aardbevingen van magnitude ≥ 2,0 is 66 (of een ander geheel 

getal in het interval [64,68])  1 
• Het aantal aardbevingen van magnitude ≥ 2,5 is 22 (of een ander geheel 

getal in het interval [21,24]) 1 
• Het antwoord: 33(%)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 
• 0,013 0,01312 0,013 e ( 0,156 e )t tA' = ⋅ ⋅ = ⋅   1 
• ( (117) 0,71...A' = dus) de waarde van de afgeleide voor t = 117 is  

afgerond 0,7 1 
• In januari 2004 neemt (volgens deze formule) het aantal aardbevingen 

met magnitude > 1,5 per maand toe met 0,7 2 
 
Opmerkingen 
− Als januari 2004 niet genoemd wordt, dan ten hoogste 3 scorepunten 

voor deze vraag toekennen.  
− Voor het derde antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 17 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• Bij een verschuiving naar rechts moet t vervangen worden door t – 85 2 
• De formule is dus 0,013( 85)

2,0 =12 e tA −⋅ (en dus is formule B de juiste) 1 

of 

• De grafiek van A2,0 moet door (85,12) gaan 1 
• Met behulp van berekeningen verifiëren dat formule B de formule is 

waar (85,12) aan voldoet 2 
 
Opmerkingen 
− Voor het eerste antwoordalternatief mogen voor het eerste 

antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend. 
− Voor het tweede antwoordalternatief mogen voor het tweede 

antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend. 
 

 18 maximumscore 3 
• Voor M  = 1 geldt N = 10 1 
• Er geldt dus 110 10a−=  1 
• 1 1a= −  dus 2a =  1 

of 

• Voor M  = 0 geldt N = 100 1 
• Er geldt dus 0100 10a−=  1 
• 2 0a= −  dus 2a =  1 

of 

• 2a =  invullen leidt tot 210 MN −=  1 
• 1M =  hierin invullen leidt tot 2 1( 10 ) 10N −= =  1 
• Dit komt overeen met het gegeven dat de grafiek door (1,0;10) gaat 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 
• 2log( ) log(10 )MN −=  1 
• log( ) 2N M= −  1 
• 2 log( )M N= − (dus 2 en 1p q= = − ) 1 
 
 

Zandpad 
 

 20 maximumscore 8 
Een aanpak als: 
• De formule die bij de bovenste sinusoïde hoort, heeft de vorm 

( )bovenste sin ( )S a b c x d= + −  1 
• De sinusoïden hebben dezelfde amplitude, dus 50b =  1 
• De evenwichtslijn van de bovenste ligt op de hoogte van de top van de 

onderste dus a = 100+50 = 150 1 

• De sinusoïden hebben dezelfde periode, dus π
3

c =  1 

• De hoogte (van het raakpunt) is 1
2 125π100 50sin

3
 ⋅ = 
 

+ (cm) 1 

• De vergelijking 1
2( ) 125π150 50sin

3
d − = 

 
+  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking opgelost kan worden 1 
• Een mogelijke waarde van d: 1d = (of 7 of 13 of …) (dus 

bovenste
π
3

150 50sin ( 1)S x 
 
 

= + −  of …) 1 
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Compensatiescore 

21 maximumscore 18 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a 
en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 
2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 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. 
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VW-1024-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

wiskunde A vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
 
Op pagina 10, bij vraag 15 moet bij de eerste deelscore 
 
• Het aantal aardbevingen van magnitude > 2,0 is 66 (of een ander geheel  

getal in het interval [64,68])   1 
 
vervangen worden door: 
 
• Het aantal aardbevingen van magnitude > 2,0 is 66 (of een ander geheel  

getal in het interval [63,69])   1 
 
en 
 
Op pagina 11, bij vraag 17 moet de volgende Opmerking worden toegevoegd: 
 
 Als een kandidaat met een correcte redenering tot de conclusie komt dat geen 

van de vier formules juist is, hiervoor alle scorepunten toekennen. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1024-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 wiskunde A 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13:30 - 16:30 uur

Pagina: 146Voor 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).



 VW-1024-a-19-2-o 2 / 16 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
 
Logaritmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regel voorwaarde 

log( ) log( ) log( )g g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log( ) log( ) log( )g g g a
ba b   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log( ) log( )g p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

log( )
log( )

log( )

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Continu Vakantie Onderzoek 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet sinds 1990 jaarlijks 
onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek 
wordt het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) genoemd. 
Bij dit onderzoek gaat het CBS niet uit van alle Nederlanders. Mensen die 
niet op vakantie kunnen doordat ze bijvoorbeeld in een instelling zitten, 
doen niet mee in het onderzoek. De onderzochte populatie wordt de CVO-
populatie genoemd. Deze is dus kleiner dan de hele Nederlandse 
populatie. 
 
Uit het CVO blijkt dat 80,7% van de CVO-populatie in 2016 ten minste één 
keer op vakantie is geweest. Deze 80,7% ging maar liefst 35,5 miljoen 
keer op vakantie: een gemiddelde van 2,78 vakanties per persoon. 
Met behulp van deze gegevens is de omvang van de CVO-populatie  
in 2016 te berekenen. 

3p 1 Bereken de omvang van de CVO-populatie in 2016. Geef je antwoord in 
gehele duizendtallen. 
 
In het vervolg van deze opgave zullen we de CVO-populatie gewoon 
‘Nederlanders’ noemen. Uit het CVO blijkt dat het aantal vakanties naar 
het buitenland in de loop van de jaren behoorlijk veranderd is. In figuur 1 
is het verloop van het aantal buitenlandse vakanties weergegeven.  
 
figuur 1  aantal buitenlandse vakanties 
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In figuur 1 is bovendien de trendlijn voor het verloop van het aantal 
buitenlandse vakanties met een stippellijn in de periode tot en met 2001 
weergegeven. 
 
Hoewel het CVO pas sinds 1990 plaatsvindt, is er, gebruikmakend van de 
trendlijn tot en met 2001, toch een uitspraak te doen over het aantal 
buitenlandse vakanties in de periode voorafgaand aan 1990. 
 

4p 2 Bereken met behulp van lineair extrapoleren het aantal buitenlandse 
vakanties in 1985.  
 
In figuur 1 is te zien dat de lineaire trend die er tot en met 2001 was, 
eindigt. In 2002 is er een forse toename. Die is te verklaren doordat het 
CBS sinds 2002 één of meer overnachtingen bij familie in het buitenland 
ook als een vakantie telt, terwijl dat in de jaren ervoor niet het geval was.  
 
In figuur 2 is nogmaals het aantal buitenlandse vakanties weergegeven. 
Verder is ook het verloop van het totaal aantal vakanties (in binnen- en 
buitenland samen) weergegeven. Bovendien is voor beide een model 
opgesteld en weergegeven. Die modellen komen pas na de volgende 
vraag aan de orde.  
 
figuur 2  aantal vakanties in binnen- en buitenland 
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3p 3 Onderzoek met behulp van de werkelijke aantallen in figuur 2 of het 
percentage buitenlandse vakanties als percentage van het totaal aantal 
vakanties in de periode 2002–2016 is toe- of afgenomen. 
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Bij de modellen in figuur 2 horen de volgende formules: 

10,1 ² 587 10 200t tB    en 20,3 ² 951 24 800t tT    

In dit model is B het aantal buitenlandse vakanties per jaar, T het totaal 
aantal vakanties per jaar en t de tijd in jaren met 0t   in het jaar 1990.  
B en T zijn beide in duizenden. 
 
Volgens bovenstaand model had het aantal binnenlandse vakanties ook 
een maximum. 

4p 4 Bereken in welk jaar dat was. 
 
Het CBS onderzoekt ook hoe lang mensen op vakantie gaan. Hoewel 
Nederlanders steeds vaker op vakantie gaan, worden deze vakanties 
steeds korter. 
 
Een model dat het aantal vakanties per jaar en de lengte van deze 
vakanties beschrijft, is: 

0,0136 2,43A t   en 0,024 9,3L t    

In dit model is A  het gemiddelde aantal vakanties per jaar per 
Nederlander, L  de gemiddelde lengte van een vakantie in dagen, en t  is 
weer de tijd in jaren met 0t   in het jaar 1990. 
 
Volgens dit laatste model blijft het aantal dagen per jaar dat een  
Nederlander gemiddeld op vakantie gaat, de rest van deze eeuw stijgen. 

4p 5 Bereken vanaf welk jaar een Nederlander gemiddeld minstens 25 dagen 
op vakantie gaat per jaar. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Lengtegroei bij jongens 
 
In deze opgave bekijken we de (gemiddelde) lengte van Nederlandse 
jongens tot 21 jaar. Met ‘lengte’ wordt in de hele opgave de gemiddelde 
lengte bedoeld.  
We gebruiken in deze opgave een veelgebruikt model uit de 
kindergeneeskunde, het zogenaamde KKP-model. In dit model bestaat de 
lengte uit drie componenten L1, L2 en L3. Bij elkaar opgeteld geven deze 
drie componenten de lengte van Nederlandse jongens. In figuur 1 staan 
de drie componenten L1, L2 en L3 en is ook de som van de drie getekend. 
 
figuur 1  
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In het eerste half jaar is de bijdrage van de componenten L2 en L3 voor de 
lengte verwaarloosbaar en is L1 alleen een goede benadering voor de 
lengte. De formule voor L1 is: 

  1 76,4 19,4 0,9704   wL     met L1 in cm en w de leeftijd in weken 
 
De formule die hoort bij L1 heeft een grenswaarde. 

4p 6 Bereken na hoeveel weken de waarde van L1  10 cm van deze 
grenswaarde verwijderd is. Geef je antwoord in gehele weken. 
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3p 7 Bereken met behulp van de afgeleide van L1 de groeisnelheid in cm/week 
van een jongen een half jaar na zijn geboorte, dus als 26w  . Geef je 
antwoord in twee decimalen.  
 
Na het eerste halfjaar is de bijdrage van de component L2 niet meer te 
verwaarlozen. De formule voor L2 is: 

 2
2 0,235 9,5 4,7  L t t     met L2 in cm en t de leeftijd in jaren 

Deze formule speelt verderop in deze opgave nog een rol.  
 
De component L3 is de extra lengte als gevolg van de groeispurt die 
jongens in de pubertijd ondergaan. De formule voor L3 is:  

 3 16,4 1,2

16,1 
 

1 e t
L 


 met L3 in cm en t de leeftijd in jaren 

Voor de afgeleide van L3 geldt: 

 

 
16,4 1,2

3 216,4 1,2

19,32 e
 

1 e

t

t
L





 


 

 
3p 8 Toon aan dat de bovenstaande formule van de afgeleide juist is.  

 
Met behulp van de afgeleide van L3 kun je op elk moment in de pubertijd 

berekenen hoe groot de extra groeisnelheid als gevolg van die 
groeispurt is. 

3p 9 Bereken met behulp van die afgeleide hoe groot de extra groeisnelheid in 
cm/jaar maximaal is. Geef je antwoord in één decimaal. 
 
De som van L1, L2 en L3 levert de lengte L van een jongen. L kan met de 

volgende formule beschreven worden:  

 2
16,4 1,2

16,1 
19,4 0,2096  0,235 9,5 71,7  

1 e
t

t
L t t       


   

Hierbij is L in cm en t de leeftijd in jaren. 
 

4p 10 Laat zien hoe deze formule met behulp van de drie genoemde 
componenten kan worden opgesteld.  
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In figuur 2 zijn voor de leeftijden van 1 jaar tot en met 21 jaar zowel de 
modellengte volgens de KKP-formule (de vloeiende kromme) als de echte 
groeigegevens, gebaseerd op de gemiddelde (werkelijke) lengte van 
jongens, (de stippen) weergegeven. Zoals je kunt zien, past het KKP-
model behoorlijk goed bij de werkelijkheid; de stippen passen nagenoeg 
perfect op de kromme.  
Omdat het verschil tussen de echte groeigegevens en die van het model 
zo klein is, is die afwijking tussen de echte groeigegevens en de lengte 
volgens het model nog eens weergegeven als de gestippelde, 
onregelmatige grafiek. Hierbij moet de rechter verticale as gebruikt 
worden. Zo is uit figuur 2 bijvoorbeeld af te lezen dat de werkelijke lengte 
op 8-jarige leeftijd 0,15 cm afwijkt van de lengte volgens het model.  
 
figuur 2 
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In figuur 2 is af te lezen bij welke leeftijd de absolute afwijking van de 
berekende gemiddelde lengte met de KKP-formule ten opzichte van de 
echte groeigegevens het grootst is. 
De figuur staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. 

5p 11 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage bij welke leeftijd die 
afwijking relatief het grootst is. Licht je antwoord toe. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Wetmatige beweging 

 
Ruim 50 jaar geleden maakte de kunstenaar         figuur 1   
Peter Struycken het werk ‘Wetmatige beweging’.  
Dit kunstwerk is opgebouwd uit 625 zwarte 
vormen: vierkanten en andere rechthoeken, die 
met een bepaalde regelmaat verdeeld zijn over 
een wit vlak. 
Zie figuur 1.  
 
 
Elk van de 625 zwarte vormen is gemaakt op 
basis van een 3×3-rooster van 9 vierkanten. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 het middelste vierkant in zo’n 3×3-rooster is altijd zwart; 
 een vorm bestaat uit 1, 2, 3, 4, 6 of 9 zwarte vierkanten; 
 een vorm is een rechthoek (en kan dus ook een vierkant zijn). 
Zie figuur 2 voor vier voorbeelden. 
 
figuur 2 

 
 
De twee vierkante vormen in figuur 2 worden als verschillende vormen 
opgevat, omdat ze op verschillende plaatsen in het 3×3-rooster staan.  
 

5p 12 Bereken hoeveel verschillende vormen de kunstenaar op deze manier kan 
maken.  
 
In deze opgave gaan we ervan uit dat de hokjes in het 3×3-rooster 
allemaal 1 cm bij 1 cm zijn.  
 
Om de totale oppervlakte te berekenen van de 625 gebruikte zwarte 
vormen, verdelen we het werk in 9 delen. Zie de uitwerkbijlage. In elk deel 
komt slechts één type vorm voor.  
 Het middelste deel bestaat uit één vorm met oppervlakte 4 cm2. 
 Er zijn 4 delen die elk uit 12 dezelfde vormen bestaan.  
 Er zijn 4 driehoekige delen met elk evenveel vormen. 
 

4p 13 Bereken de totale oppervlakte in cm2 van de 625 gebruikte zwarte vormen 
door uitsluitend gebruik te maken van bovenstaande gegevens en de 
figuur op de uitwerkbijlage.  
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In het midden van het kunstwerk staat dus één vorm met oppervlakte  
4 cm2. Dat is tevens de enige vorm met oppervlakte 4 cm2 die in het 
kunstwerk voorkomt. Je kunt het kunstwerk opgebouwd zien vanuit het 
midden door vanuit dat midden naar de rand van het kunstwerk te ‘lopen’. 
Je komt dan steeds een volgende zogeheten schil tegen, een 
rechthoekige rand van vormen. Zie ook figuur 3. Vanuit het midden is het 
werk opgebouwd uit 12 schillen.  
 
In het vervolg van deze opgave bekijken we delen van dit kunstwerk, 
waarbij het aantal schillen variabel is. Het aantal schillen noemen we n. 
Voor het originele kunstwerk geldt dus 12n  . 
 
Met bijvoorbeeld 2n   krijgen we het deel van het             figuur 3 
kunstwerk zoals in figuur 3. In figuur 3 zie je ook  
de 2 verschillende schillen plus de middenvorm  
met oppervlakte 4 cm2.  
 

In figuur 3 zijn in totaal 24 vormen rondom de vorm met oppervlakte 4 cm2 

in het midden gerangschikt. Deze 24 vormen zijn als volgt onderverdeeld: 

 vier keer , vier keer , vier keer  en vier keer ; 

 twee keer , twee keer , twee keer  en twee keer . 
 
Stel je voor dat je deze 24 vormen weghaalt van hun huidige posities en 
ze daarna willekeurig over de zo vrijgekomen posities gaat herverdelen 
zonder de vormen te draaien. De middenvorm met oppervlakte 4 cm2 blijft 
daarbij dus op zijn plaats.  

4p 14 Bereken hoeveel verschillende figuren je zo kunt krijgen. 
 
De totale oppervlakte in cm2 van de gebruikte vormen bij n schillen 
noemen we ( )O n . 

Voor ( )O n  is een formule opgesteld: 

(1)  1
2( ) 1 4 (2 2 6 6) (1 2 1) (1 3 3 9)O n n n n                 

Deze formule is te herschrijven als: 

(2)  2( ) (4 2)O n n    

 
3p 15 Laat zien dat beide formules (1) en (2)  te herleiden zijn tot dezelfde 

formule.  
 
Formule (2) is een directe formule. We kunnen deze formule ook 
gebruiken om een recursieve formule op te stellen voor ( )O n . 

Zo’n formule heeft de vorm: 
  ( 1) ( )O n O n an b     met (0) 4O    

4p 16 Bereken de waarden van a en b. 
 

Pagina: 158Voor 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).



 VW-1024-a-19-2-o 14 / 16 lees verder ►►►

De bankenformule 

 
Binnen de economie spelen rentepercentages en de bijbehorende 
verdubbelingstijden een grote rol. De verdubbelingstijd is de tijd die nodig 
is om een bedrag te verdubbelen. 
 
In de praktijk wordt er binnen de economie vaak gebruikgemaakt van 
vuistregels om bij een gegeven rentepercentage de verdubbelingstijd te 
schatten. 
 
Twee voorbeelden van zo’n vuistregel zijn de zogeheten 72-regel en de 
zogeheten bankenformule: 

 volgens de 72-regel geldt: 
72

T
p

 ; 

 volgens de bankenformule geldt: 
70

T
p

 . 

In beide vuistregels is p het rentepercentage per jaar en is T de 
verdubbelingstijd in jaren. 
 
Een bank biedt een spaarrekening met een rente van 1,00% per jaar aan. 
Met behulp van de bankenformule kan geschat worden welke 
verdubbelingstijd hierbij geldt. Om met de 72-regel tot dezelfde 
verdubbelingstijd te komen, zou er een iets hoger rentepercentage 
moeten gelden. 

3p 17 Bereken dit percentage. Geef je antwoord in twee decimalen.  
 
De schatting van de verdubbelingstijd volgens de 72-regel valt altijd hoger 
uit dan de schatting volgens de bankenformule. Hoe hoger het 
rentepercentage echter is, hoe kleiner het verschil in verdubbelingstijd 
wordt tussen beide vuistregels.  

3p 18 Bereken vanaf welk rentepercentage de schattingen ten hoogste een 
maand van elkaar verschillen. 
 

Het werkelijke verband tussen p en T is (1 0,01 ) 2Tp  . 

 
Van de twee genoemde vuistregels wijkt de schatting volgens de 
bankenformule bij lage rentepercentages het minst af van de werkelijke 
verdubbelingstijd. 
 
Bij een rentepercentage van 1,10% per jaar is het verschil tussen de 
schatting van de verdubbelingstijd volgens de bankenformule en de 
werkelijke verdubbelingstijd slechts enkele maanden. 

4p 19 Bereken dit verschil. Geef je antwoord in gehele maanden. 
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De schatting volgens de 72-regel en de schatting volgens de 
bankenformule worden beide gegeven door een formule van de  
vorm p T c   met 72c   bij de 72-regel en 70c   bij de bankenformule. 

Deze waarden voor c zijn onder andere zo gekozen om het rekenwerk te 
vergemakkelijken. 
Door in de formule p T c   met een andere waarde van c te rekenen, kan 

er een nauwkeurigere schatting van de verdubbelingstijd gegeven 
worden. 
 
Hiervoor bekijken we nogmaals het werkelijke verband tussen p en T. 
Dit verband kan ook geschreven worden als: 

  ln (1 0,01 ) ln(2)Tp   

Bij economen is bovendien bekend dat – voor de gangbare waarden van p 
die in de economie gelden – de volgende benadering gebruikt mag 
worden: 

 ln(1 0,01 ) 0,01p p   

Met behulp van het verband  ln (1 0,01 ) ln(2)Tp   en de aanname 

ln(1 0,01 ) 0,01p p   kan nu een nauwkeurigere waarde van c berekend 

worden.  

4p 20 Onderzoek met behulp van  ln (1 0,01 ) ln(2)Tp   en 

ln(1 0,01 ) 0,01p p   of deze nauwkeurigere waarde hoger of lager is dan 

de gekozen waarde 70c   in de bankenformule. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Kantwerk 

 
Aan de rand van het dorp Olst in Overijssel is in 2008 het kunstwerk 
'Kantwerk' geplaatst van de Belgische kunstenaar Marc de Roover.  
Zie de foto. 
 
foto  
 

 
 
 
Het kunstwerk stelt de golvende rivier de IJssel voor. De voorkant van het 
kunstwerk kan door een sinusoïde benaderd worden.  
 
Op de website van de betreffende gemeente is te lezen dat er voor dit 
kunstwerk 3200 latten zijn gebruikt en dat het een lengte heeft van  
100 meter. Telwerk leverde op dat iedere hele periode is opgebouwd  
uit 60 latten. 
De uiteindes van de laagste en de hoogste latten liggen respectievelijk 
17 cm en 70 cm boven het gras. 
 
Annemarie en Floortje willen een        figuur 
paar mooie foto’s voor hun 
profielwerkstuk maken. Hiervoor 
willen ze een soort bankje creëren 
door een plank horizontaal in de golf 
neer te leggen. Zie de schets in de 
figuur.  
 
Annemarie neemt hiervoor een plank met een lengte van één meter mee. 
Floortje neemt een plank mee met een andere lengte. De zithoogte van 
het bankje van Floortje komt uit op 50 cm boven het gras. 
 

9p 21 Onderzoek of Annemarie hoger of lager dan Floortje zit. 
 

einde  

plank
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wiskunde A VWO 2019-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 13  
 
 

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VW-1024-a-19-2-ou-E   

erratumblad 2019-2 
 

wiskunde A vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven en uitwerkbijlage 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo op dinsdag 18 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. 
 
 
In het opgavenboekje, op pagina 10, bij vraag 11, 
en 
in de uitwerkbijlage, op pagina 2, bij vraag 11, 
 
moet in figuur 2 onder de horizontale as 
 
lengte 
 
vervangen worden door: 
 
leeftijd 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continu Vakantie Onderzoek 
 

 1 maximumscore 3 

• Het aantal personen dat op vakantie gaat, is 35,5 ( 12,76...)
2,78

=  miljoen 1 

• De gehele CVO-populatie is 12,76...
0,807

 miljoen 1 

• Het antwoord: 15 824000   1 
 

 2 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• Het aflezen van twee punten van de grafiek in de periode 1990−2001, 

bijvoorbeeld (1990, 11 100) en (2001, 14 400) 1 

• De gemiddelde toename per jaar is 14 400 11100 ( 300)
2001 1990

−
=

−
  1 

• (Uitgaande van, bijvoorbeeld, 11100 in 1990:) de bijbehorende waarde 
in 1985 is (11100 5 300 ) 9600− ⋅ =   1 

• Het antwoord: (het aantal buitenlandse vakanties in 1985 is gelijk aan) 
9 600 000 (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Het aflezen van twee punten van de grafiek in de periode 1990−2001, 
bijvoorbeeld (1990, 11 100) en (2001, 14 400) 1 

• De richtingscoëfficiënt van de trendlijn is 14 400 11100 ( 300)
2001 1990

−
=

−
 1 

• (Met de formule van de trendlijn 300 11100A t= ⋅ +  met A het aantal 
buitenlandvakanties in duizendtallen en t de tijd in jaren met 0t =  in 
het jaar 1990:) de waarde in 1985 is (300 5 11100 ) 9600⋅ − + =  1 

• Het antwoord: (het aantal buitenlandse vakanties in 1985 is gelijk aan) 
9 600 000 (of nauwkeuriger) 1 

 
Opmerkingen  
− Bij het aflezen is een marge van 100 (×1000) toegestaan.  
− Voor een aanpak gebaseerd op het verlengen van de grafiek, geen 

scorepunten toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
• Het totaal aantal vakanties is in 2002 en 2016 gelijk 1 
• Het aantal buitenlandse vakanties is in 2016 groter dan in 2002 1 
• Het percentage buitenlandse vakanties is dus toegenomen 1 

of 

• Het aantal buitenlandse vakanties was in 2002 en 2016 respectievelijk 
16 750 en 17 800 (duizend) en het totaal aantal vakanties was in beide 
jaren (ongeveer) 35 500 (duizend) 1 

• Het aantal buitenlandse vakanties is (in de periode 2002–2016) 
gestegen en het totaal aantal vakanties niet 1 

• De conclusie: het percentage buitenlandse vakanties is (in de periode 
2002–2016) toegenomen 1 

of 

• Het aantal buitenlandse vakanties was in 2002 en 2016 respectievelijk 
16 750 en 17 800 (duizend) en het totaal aantal vakanties was in beide 
jaren (ongeveer) 35 500 (duizend)  1 

• In 2002 was het aantal buitenlandse vakanties minder dan de helft van 
het totaal aantal vakanties en in 2016 was dat meer dan de helft 1 

• De conclusie: het percentage buitenlandse vakanties is (in de periode 
2002–2016) toegenomen 1 

of 

• Het aantal buitenlandse vakanties was in 2002 en 2016 respectievelijk 
16 750 en 17 800 (duizend) en het totaal aantal vakanties was in beide 
jaren (ongeveer) 35 500 (duizend) 1 

• De percentages: 16 750
35 500 100 47,1...(%)⋅ =  en 17 800

35 500 100 50,1...(%)⋅ =  1 

• De conclusie: het percentage buitenlandse vakanties is (in de periode 
2002–2016) toegenomen 1 

 
Opmerking 
Bij het aflezen is een marge van 500(duizend) toegestaan. 
 

 4 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• Het aantal binnenlandse vakanties is gelijk aan T B−  1 
• 20,3 ² 951 24 800 ( 10,1 ² 587 10 200)t t tB tT + + − + +− = − −  

2( 10,2 364 14 600)t t= − + +  1 
• Beschrijven hoe de t-waarde bij het maximum van T B−  kan worden 

bepaald 1 
• Het antwoord: ( 17,8...t = , dus in het jaar) 2008 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• Het aantal dagen per jaar dat een Nederlander gemiddeld op vakantie 

gaat, is gelijk aan A L⋅  1 
• (0,0136 2,43)( 0,024 9,3)A L t t⋅ = + − +  

2( 0,0003264 0,06816 22,599)t t= − + +  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking (0,0136 2,43)( 0,024 9,3) 25t t+ − + =  (of 

20,0003264 0,06816 22,599 25t t− + + = ) kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: ( 44,8...t = , dus vanaf het jaar) 2035 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat gerekend heeft met 24,5 dagen vakantie per jaar, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Lengtegroei bij jongens 
 

 6 maximumscore 4 
• De grenswaarde is 76,4 (cm) 1 
• De vergelijking 76,4 19,4 0,9704 66,4w− ⋅ = moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: ( 22,0...w = , dus: na) 22 (weken) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• 1 19,4 ln(0,9704) 0,9704 ( 0,582... 0,9704 )w wL ′ = − ⋅ ⋅ = ⋅  1 

• 1 (26) 0,266...L ′ =  1 
• Het antwoord: 0,27 (cm/week) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• De afgeleide van 16,4 1,2e t− is 16,4 1,21,2 e t−− ⋅  1 

• ( ) 216,4 1,2 16,4 1,2
3 16,1 1 1,2 e 1 et tL

−− −′ = ⋅− ⋅− ⋅ ⋅ +  (of 

( )
( )

16,4 1,2 16,4 1,2

3 216,4 1,2

1 e 0 16,1 1,2 e

1 e

t t

t
L

− −

−

+ ⋅ − ⋅− ⋅
′ =

+
) 1 

• Dit herleiden tot: 
( )

16,4 1,2

3 216,4 1,2

19,32 e

1 e

t

t
L

−

−

⋅′ =
+

 1 

 
 9 maximumscore 3 

• Het maximum van 3L ′  moet worden berekend 1 

• Beschrijven hoe het maximum van 3L ′  kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 4,8 (cm/jaar) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-19-2-c 10 lees verder ►►► 
 

 10 maximumscore 4 
• De variabele w in 1L  vertalen in de variabele t in jaren: w = 52t dus 

52
1 1( ) (52 ) 76,4 19,4 0,9704  tL w L t= = − ⋅  1 

• ( )52
1 76,4 19,4 0,9704  76,4 19,4 0,2096

t tL = − ⋅ ≈ − ⋅  1 

• Dus ( ) ( )2
1 2 ( 76,4 19,4 0,2096 0,235 9,5 4,7  tL L t t+ = − ⋅ + − + −  

276,4 4,7 19,4 0,2096 0,235 9,5 )t t t= − − ⋅ − +  
271,7 19,4 0,2096 0,235 9,5t t t= − ⋅ − +  1 

• 2
1 2 3 16,4 1,2

16,1 (  ) 19, 4 0,2096 0,235 9,5 71,7  
1 e

t
tL L L L t t −= + + = − ⋅ − + + +

+
 1 

 
 11 maximumscore 5 

Een aanpak als: 
• Het bepalen van de afwijking (–)0,26 (cm) en de lengte 76 (cm) op 

leeftijd 1 (jaar) 1 
• Het bepalen van de afwijking 0,42 (cm) en de lengte 162 (cm) op 

leeftijd 13 (jaar) 1 
• De berekening van de procentuele afwijkingen op deze momenten: 

0,34… (%) respectievelijk 0,25…(%) 2 
• Het antwoord: (op een leeftijd van) 1 jaar (is die afwijking relatief het 

grootst) 1 
 
Opmerkingen 
− Voor de afgelezen afwijkingen mag 0,02 cm worden afgeweken; voor de 

afgelezen lengtes mag 2 cm worden afgeweken. 
− Voor het derde antwoordelement mag voor een niet volledig juist 

antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
− Als een kandidaat zijn redenering baseert op (minimaal) twee 

waarnemingen bij andere leeftijden dan 1 en 13 jaar, ten hoogste 
3 scorepunten voor deze vraag toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-19-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Wetmatige beweging 
 

 12 maximumscore 5 
• Een vorm van 1 vierkant kan op 1 manier geplaatst worden, een vorm 

van 9 vierkanten kan ook op 1 manier geplaatst worden en een vorm 
van 4 vierkanten kan op 4 manieren geplaatst worden 1 

• Een vorm van 2 vierkanten kan liggend (of staand) op 2 manieren 
geplaatst worden 1 

• Een vorm van 3 vierkanten kan liggend (of staand) op 1 manier 
geplaatst worden en een vorm van 6 vierkanten kan liggend (of staand) 
op 2 manieren geplaatst worden 1 

• Een vorm van 2, 3 of 6 vierkanten kan zowel liggend als staand 
geplaatst worden 1 

• Het gevraagde aantal verschillende vormen is 
1 1 4 2 2 2 1 2 2 16+ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  1 

of 

• Er is 1 vorm bestaande uit 1 vierkant en er is 1 vorm bestaande uit 9 
vierkanten en er zijn 4 vormen bestaande uit 4 vierkanten 1 

• Er zijn 4 vormen bestaande uit 2 vierkanten 1 
• Er zijn 2 vormen bestaande uit 3 vierkanten 1 
• Er zijn 4 vormen bestaande uit 6 vierkanten 1 
• Het gevraagde aantal verschillende vormen is 1 1 4 4 2 4 16+ + + + + =  1 
 

 13 maximumscore 4 
• Het aantal vormen in elk van de genoemde driehoekige delen is 

625 4 12 1 144
4

− ⋅ −
=   1 

• De oppervlaktes van de vormen op de diagonalen zijn 2 (cm2) en 6 
(cm2), de oppervlaktes van de vormen in de driehoekige delen zijn 1, 3 
en 9 (cm2)  1 

• De totale oppervlakte is 1 4 12 (2 2 6 6) 144 (1 3 3 9)⋅ + ⋅ + + + + ⋅ + + + (cm2)  1 
• Het antwoord: 2500 (cm2) 1 
 
Opmerking 
Als uitsluitend en herkenbaar gewerkt is met de later in de opgave 
genoemde formules voor ( )O n , voor deze vraag geen scorepunten 
toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-19-2-c 12 lees verder ►►► 
 

 14 maximumscore 4 

• De eerste vier dezelfde vormen kunnen op 
24
4

 
 
 

 manieren geplaatst 

worden 1 

• De andere vormen op 
20
4

 
 
 

, 
16
4

 
 
 

, 
12
4

 
 
 

, 
8
2
 
 
 

, 
6
2
 
 
 

 en 
4
2
 
 
 

manieren 1 

• Het totaal aantal manieren is 
24 20 16 12 8 6 4
4 4 4 4 2 2 2

             
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅             

             
 1 

• Het antwoord: 171 10⋅  (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De 24 vormen kunnen op 24! manieren geplaatst worden (als de 24 
vormen als allemaal van elkaar verschillend beschouwd worden)  1 

• Herhaald gebruik van dezelfde vormen leidt tot: 
( ) ( )4 4

24!
4! 2!⋅

 2 

• Het antwoord: 171 10⋅  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Voor het tweede antwoordelement in het tweede antwoordalternatief mag 
voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend. 
 

 15 maximumscore 3 
Een aanpak als:  
• 21

2 (1 2 1)n n n⋅ ⋅ + − =  1 

• Formule (1) kan als volgt herschreven worden: 2( ) 4 16 16O n n n= + +  1 
• Formule (2) kan als volgt herschreven worden: 

( ) ( )2 2 2( ) 4 2 16 16 4 4 16 16O n n n n n n= + = + + = + +  1 

 
 16 maximumscore 4 

Een aanpak op basis van voorbeeldwaarden: 

• (1) 4O b= +   1 
• (1) 36O =  dus 32b =   1 
• (2) (1) 1 36 32O O a b a= + ⋅ + = + +  1 
• (2) 100O =  dus 32a =   1 

of een aanpak als: 

• 2 2 2( 1) (4( 1) 2) (4 6) 16 48 36O n n n n n+ = + + = + = + +  1 
• 2 2( 1) ( ) 16 48 36 (16 16 4)O n O n n n n n+ − = + + − + +  1 
• Dit geeft ( 1) ( ) 32 32O n O n n+ − = +  1 
• ( 1) ( ) 32 32O n O n n+ = + +  (dus 32a =  en 32b = ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-19-2-c 13 lees verder ►►► 
 

De bankenformule 
 

 17 maximumscore 3 
• De schatting van de verdubbelingstijd (met de bankenformule):  

70 (jaar) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 72 70
p
=  kan worden opgelost 1 

• Het antwoord: 1,03 (%) 1 
 

 18 maximumscore 3 

• Het verschil tussen de twee schattingen is 72 70
p p
−   1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 72 70 1
12p p

− =  kan worden opgelost 1 

• Het antwoord: (vanaf een rentepercentage van) 24(%) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• Schatting van de verdubbelingstijd (met de bankenformule): 

70 63,63...
1,1

=  (jaar) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 1,011 2t =  (of 1,011 2tb b⋅ = ⋅ , met  
voor b een zelfgekozen getallenvoorbeeld) kan worden opgelost 1 

• De werkelijke verdubbelingstijd is 63,35… (jaar)  1 
• Het antwoord: (het verschil is 63,63... 63,35... 0, 27...− =  jaar, dus)  

3 (maanden)  1 
 

 20 maximumscore 4 
• (Uit ( )ln (1 0,01 ) ln(2)Tp+ =  volgt) ln(1 0,01 ) ln(2)T p⋅ + =  1 

• (Uit ln(1 0,01 ) 0,01p p+ =  volgt dan) 0,01 ln(2)T p⋅ =   1 
• Dit geeft ( )100 ln(2) 69,3...T p⋅ = ⋅ =  (dus 69,3...c = ) 1 
• De nauwkeurigere waarde van c is lager (dan 70) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-19-2-c 14 lees verder ►►► 
 

Kantwerk 
 

 21 maximumscore 9 
Een aanpak als: 
• De hoogte in cm van de golf is een sinusoïde van de vorm 

( ) sin( )H x a bx d= ⋅ +  met x de afstand in m en H de hoogte in cm 1 

• Een periode is 60100 1,875
3200
⋅ =  (meter) 1 

• 2 3,35...
1,875

b π
= =  1 

• 70 17 26,5
2

a −
= =  1 

• 17 26,5 43,5d = + =  1 
• De plank van Annemarie zit midden boven een laagste punt 1 

• laagste punt
3 1,875
4

x = ⋅ = 1,40625  1 

• De hoogte van de plank van Annemarie zit dan bij 
1, 40625 0,5 0,90625x = − =  (of 1, 40625 0,5 1,90625x = + = ) 1 

• De hoogte van de plank van Annemarie is 
(0,90625) 26,5 sin(3,35... 0,90625) 43,5 46,...H = ⋅ ⋅ + =  cm. Dus 

Annemarie zit lager dan Floortje 1 

of 

• De hoogte in cm van de golf is een sinusoïde van de vorm 
( ) sin( )H x a bx d= ⋅ +  met x de afstand in m en H de hoogte in cm 1 

• Een periode is 60100 1,875
3200
⋅ =  (meter) 1 

• 2 3,35...
1,875

b π
= =  1 

• 70 17 26,5
2

a −
= =  1 

• 17 26,5 43,5d = + =  1 
• De vergelijking 26,5 sin(3,35... ) 43,5 50x⋅ ⋅ + =  moet worden opgelost 1 
• Dit geeft x = 0,8… en x = 1,9… 1 
• De lengte van de plank van Floortje is ( )1,9... 0,8... 1,08...− =  m 1 
• De plank van Floortje is langer dan die van Annemarie dus Annemarie 

zit lager dan Floortje 1 
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 VW-1024-a-19-2-c 15 lees verder ►►► 
 

Compensatiescore 
 

 22 maximumscore 19 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a 
en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele examen maximaal 
2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het 
 aantal in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering gebracht. 
 Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe. 
• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 

einde  
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VW-1024-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 wiskunde A 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 14 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-18-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
 
Logaritmen  

regel voorwaarde

     log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log log logg g g a
a b

b
    
 

 >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-a-18-1-o 4 / 15 lees verder ►►►

Windenergie 

 
In een krant stond eind 2013 bij een artikel over de toekomst van 
windenergie de onderstaande figuur. In de figuur wordt de kostprijs voor 
het produceren van windenergie vergeleken met de kosten voor het 
produceren van energie in een traditionele kolencentrale (de marktprijs). 
 
figuur  

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1-1
-’1

1

1-1
-’0

9

1-1
-’1

3

1-1
-’1

5

1-1
-’1

7

1-1
-’1

9

1-1
-’2

1

Legenda:
wind op zee
wind op land
marktprijs

kostprijs windenergie
en marktprijs

in cent per kWh

kz

kl

km

 

De grafieken zijn gebaseerd op een model van de werkelijkheid. Met 
behulp van dit model is het mogelijk om op ieder willekeurig tijdstip de 
kostprijs van energie uit te rekenen. 
 
De formule voor de marktprijs mk  luidt: 

 0,28 4,3mk t    

De formule voor de kostprijs van windenergie lk  van windmolens op land 

luidt: 

 0,31 10,0lk t     

Voor beide formules geldt: k is de prijs in cent per kWh (kilowattuur) en t 
is de tijd in jaren met t = 0 op 1 januari 2009.  
 
We nemen in deze opgave aan dat de prijzen zich ook na 2020 volgens 
deze lineaire verbanden blijven ontwikkelen. 
 
Door de duurdere windmolens op zee is de kostprijs van windenergie van 
die windmolens op dit moment nog steeds hoger dan die van windmolens 
op land. Maar door de voortdurende innovaties gaat dat veranderen. 
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 VW-1024-a-18-1-o 5 / 15 lees verder ►►►

5p 1 Stel met behulp van de figuur een formule op voor de kostprijs zk  van 

windenergie van windmolens op zee en bereken daarmee in welk jaar de 
windenergie van land en die van zee evenveel kosten.  
 
Rond 2011 was de kostprijs van windenergie van windmolens op land nog 
tweemaal zo hoog als de marktprijs. 

4p 2 Bereken in welk jaar de marktprijs tweemaal zo hoog zal zijn als de 
kostprijs van windenergie van windmolens op land. 
 
In 2009 werd er in totaal 23,4 miljoen MWh energie door kolencentrales 
geproduceerd (1 MWh is 1 megawattuur, dat is 1000 kWh). De overheid 
heeft als doelstelling dat op den duur alle energie duurzaam moet worden 
geproduceerd. Energie die in kolencentrales wordt geproduceerd valt niet 
onder duurzaam geproduceerde energie. 
 
We willen nu een model maken voor de totale kosten TK van de door 
kolencentrales geproduceerde energie in de jaren 2009-2050. Daarvoor 
doen we twee aannames: 
1 De totale hoeveelheid energie TE die per jaar door kolencentrales 

geproduceerd wordt, neemt lineair af van 23,4 miljoen MWh in 2009 
tot 0 MWh in 2050. Er geldt dan: 

 
23,4

23,4
41

TE j    

In deze formule is TE in miljoenen MWh en j in jaren met 0j   het 

jaar 2009. Bovendien is j een geheel getal. 
2 Om de totale kosten TK van energie te berekenen in een bepaald jaar, 

gebruiken we de gemiddelde marktprijs mg  in euro per MWh in dat 

jaar. Er geldt: 

 2,8 44,4mg j    

In deze formule is mg  in euro per MWh en j in jaren met 0j   het jaar 

2009. Ook nu is j een geheel getal. 
 
De totale kosten TK in een bepaald jaar zijn te berekenen door de  
door kolencentrales geproduceerde energie te vermenigvuldigen met de 
gemiddelde marktprijs in dat jaar. De formule voor TK is te schrijven als 

2TK a j b j c     . 

In deze formule is TK in miljoenen euro’s en j in jaren met 0j   het jaar 

2009 en is j een geheel getal. 
4p 3 Bereken de waarden van a, b en c in deze formule. Rond je antwoorden af 

op één decimaal. 
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Shannon-index  

 
De Shannon-index H is een maat voor de diversiteit (verscheidenheid) 
van een dieren- of plantenpopulatie in een gebied. Hoe hoger de 
Shannon-index, hoe groter de diversiteit. 
We kijken naar een gebied met twee soorten bomen. De formule voor de 
Shannon-index is dan: 

 1 1 2 2( ln( ) ln( ))H p p p p    

waarin 1p  en 2p  de aandelen van elke soort binnen het gebied zijn. Er 

geldt bijvoorbeeld dat 1 0,37p   als 37% van de bomen uit soort 1 

bestaat. 
 
Bos A bestaat voor 70% uit eiken en voor 30% uit beuken en bos B 
bestaat voor 90% uit eiken en voor 10% uit beuken. 

3p 4 Onderzoek met de formule voor H van welk van beide bossen de 
Shannon-index het grootst is. 
 
In een bos met twee soorten bomen, eiken en beuken, geldt: als p het 
aandeel eiken is, is het aandeel beuken gelijk aan 1 – p. De formule voor 
de Shannon-index kan dan geschreven worden als: 

 ( ln( ) (1 ) ln(1 ))H p p p p      

3p 5 Onderzoek met de grafische rekenmachine tot welke waarde de Shannon-
index nadert als het aandeel eiken in het bos steeds kleiner wordt. 
 
Met behulp van de afgeleide van H kunnen we onderzoeken bij welke 
verhouding eiken en beuken de Shannon-index maximaal is.  
Er geldt:  

 
d

ln( ) ln(1 )
d

H
p p

p
     

4p 6 Bereken met behulp van 
d

d

H

p
 voor welke percentages eiken en beuken de 

Shannon-index H van het bos maximaal is. 
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Bitcoins  

 
De bitcoin is een digitale munteenheid die alleen online bestaat. Hij 
bestaat sinds 1 januari 2009 en kan worden gebruikt om te betalen in 
webwinkels of voor andere online diensten.  
 
Bitcoins worden niet, zoals normaal geld, door een centrale bank in 
omloop gebracht. In plaats daarvan zijn alle bitcoins die in omloop zijn, 
gecreëerd door computers mee te laten werken aan oplossingen van 
geselecteerde wiskundige problemen. Dat werkt als volgt: 
Iedereen kan op zijn of haar computer speciale software laten draaien die 
meewerkt aan het oplossen van zo'n wiskundig probleem. De eigenaar 
van de computer die de oplossing voor een probleem vindt, krijgt daarvoor 
25 (nieuw gecreëerde) bitcoins als beloning. Omdat er in 2014 iedere 
10 minuten zo'n probleem werd opgelost, werden er op deze manier 
iedere 10 minuten 25 bitcoins in omloop gebracht. 
 
Op 1 januari 2014 waren er (ongeveer) 12,2 miljoen bitcoins in omloop. 

3p 7 Bereken uitgaande hiervan in welk jaar het aantal bitcoins in omloop 
boven de 18 miljoen uitstijgt als de snelheid waarmee bitcoins in omloop 
gebracht worden niet verandert. 
 
In werkelijkheid blijft de snelheid waarmee bitcoins in omloop worden 
gebracht niet gelijk aan 25 bitcoins per 10 minuten. Deze snelheid neemt 
namelijk af. Gedurende de eerste vier jaar, van 1 januari 2009 tot 
1 januari 2013, was de beloning per oplossing nog 50 bitcoins. De 
beloning voor het vinden van een oplossing wordt elke vier jaar 
gehalveerd: van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 is de beloning per 
oplossing 25 bitcoins, voor de vier jaar erna 12,5 bitcoins per oplossing 
enzovoorts. 
 

4p 8 Bereken vanaf welk jaar de beloning per oplossing minder dan één bitcoin 
zal zijn. 
 
Het totale aantal bitcoins dat in omloop gebracht kan worden, is begrensd. 
Dat is een gevolg van (onder andere) het feit dat de beloning per 
oplossing steeds gehalveerd wordt. Het totale aantal bitcoins dat in 
omloop is, kan worden benaderd met de formule:  

 0,2521 21 0,5 tC     

Hierin is C het totale aantal bitcoins in miljoenen en t de tijd in jaren met 
0t   op 1 januari 2009. 

 
3p 9 Bepaal met behulp van een redenering aan de hand van de formule de 

grenswaarde van het totale aantal bitcoins dat in omloop is. 
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Om het totale aantal bitcoins dat in omloop is te reguleren, wordt niet 
alleen het aantal bitcoins per oplossing kleiner gemaakt, maar wordt ook 
de moeilijkheidsgraad van de wiskundige problemen steeds groter 
gemaakt. Er zijn namelijk steeds meer mensen die hun computers mee 
laten rekenen. 
De moeilijkheidsgraad van de problemen stijgt exponentieel volgens de 

formule 0,5333,65 e .tD    

Hierin is D een maat voor de moeilijkheidsgraad en t de tijd in maanden 
met 0t   op 1 januari 2013. Hierbij geldt dat hoe groter D is, hoe 
moeilijker het op te lossen probleem is. 
 

4p 10 Stel de formule van de afgeleide van D op en beredeneer hoe je aan deze 
formule kunt zien dat de grafiek van D toenemend stijgend is. 
 
De formule kan zó worden herschreven dat je een moeilijkheidsgraad kunt 
invullen en zo de tijd in maanden kunt berekenen die nodig is om die 
moeilijkheidsgraad te bereiken. 

4p 11 Herschrijf de formule 0,5333,65 e tD    zó dat t wordt uitgedrukt in D. 
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Jaarringen 

 
Op de foto zie je een doorgezaagde boomstam. foto 
Hierin zijn zogenaamde jaarringen te zien. Deze 
ontstaan doordat de boom in de zomer snel 
groeit: dan wordt er licht gekleurd hout gevormd. 
In de winter groeit de boom langzaam en wordt er 
donker gekleurd hout gevormd. Zo komt er elk 
jaar een ring bij, die uit een licht en een donker 
gedeelte bestaat: een jaarring. 
 
In deze opgave kijken we eerst naar de 
groeisnelheid van de diameter (G) van een grove 
den. Omdat een boom afwisselend snel en langzaam groeit, kun je deze 
groeisnelheid modelleren met behulp van sinusoïden. 
 
Voor de groeisnelheid van de diameter van een grove den gelden de 
volgende eigenschappen: 
 de groeisnelheid is drie maanden na het ontkiemen van het zaadje 

maximaal;  
 de groeisnelheid is negen maanden na het ontkiemen minimaal; 
 dit patroon herhaalt zich elk jaar;  
 de maximale groeisnelheid is 2,1 cm per jaar; 
 de minimale groeisnelheid is 0,3 cm per jaar. 
Voor de groeisnelheid van de grove den kun je op basis van deze 
eigenschappen een formule opstellen van de vorm sin( ( ))G a b c t d   . 

Hierin is G de groeisnelheid in cm per jaar en t de tijd in jaren na het 
ontkiemen. 

4p 12 Bereken de waarden van a, b, c en d in deze formule. Licht je antwoord 
toe. 
 
Nu bekijken we de diameter van de stam van deze grove den. Daarbij kan 
de volgende formule worden opgesteld: 

 1,2 0,14 0,14sin(2π( 0,25))D t t     

Hierin is D de diameter van de stam in cm en t de tijd in jaren na het 
ontkiemen met 0t   op het moment van ontkiemen.  
 
De grafiek van D is in de figuur getekend. De grafiek staat ook vergroot 
op de uitwerkbijlage. 
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figuur 
 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
t in jaren

D
in cm

A

0

1

2

3

4

5

6

7

 
 

3p 13 Bereken met behulp van de formule op welk tijdstip de diameter een dikte 
van 5 cm bereikt. Rond je antwoord af op hele maanden. 
 
In de grafiek is te zien dat de diameter schommelt rondom een lijn. De 
formule van deze lijn is T =1,2t+0,14. 
In plaats van de diameter te berekenen met de formule voor D is deze ook 
te benaderen met behulp van de formule van de lijn. Deze benadering zal 
in de meeste gevallen iets afwijken van de diameter volgens de formule 
van D. 

3p 14 Onderzoek hoe groot deze afwijking maximaal kan zijn.  
 
De diameter van de grove den groeit in de eerste zes maanden na het 
ontkiemen meer dan in de tweede zes maanden na het ontkiemen. Dat 
wisselen van groeisnelheid herhaalt zich zo in de jaren daarna. 

3p 15 Bereken met behulp van de formule van D hoeveel procent van de 
jaarlijkse groei in de eerste helft van het jaar plaatsvindt. Rond je 
antwoord af op gehele procenten. 
 
In het begin van deze opgave staat vermeld dat de groeisnelheid van de 
diameter G na negen maanden ( 0,75t  ) minimaal is, namelijk 
0,3 cm per jaar. De minimale groeisnelheid bij 0,75t   die met de formule 

van D berekend wordt (zie punt A in de grafiek), is niet precies gelijk aan 
0,3 cm per jaar. 

3p 16 Geef in de grafiek van D op de uitwerkbijlage nog een ander punt dan 
punt A aan waar de groeisnelheid volgens de formule van D minimaal is 
en bereken de minimale groeisnelheid in cm/jaar met de grafische 
rekenmachine. Rond je antwoord af op twee decimalen. 
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Toren van achtvlakken 

 
Op de afbeelding zie je een kunstwerk van  afbeelding  
Elt de Boer: een toren van regelmatige 
achtvlakken op een voet. Het bovenste deel 
van de voet is de helft van een regelmatig 
achtvlak met daaronder een kubus waarvan de 
ribbe dezelfde lengte heeft als die van het 
halve achtvlak. Daarboven zie je negen hele 
achtvlakken die naar boven toe steeds kleiner 
worden. 
 
De kunstenaar maakt de voet zwart en van de 
9 achtvlakken maakt hij 3 achtvlakken rood, 3 
oranje en 3 geel. 

4p 17 Bereken op hoeveel manieren de kunstenaar 
dit kan doen. 
 
 
 
 
 
 
Een regelmatig achtvlak, zie de figuur, heeft  figuur 
12 ribben die allemaal even lang zijn. De ribbe 
van de voet is 20 cm en die van het bovenste 
achtvlak is 4 cm. 
 
De achtvlakken worden naar boven toe steeds 
kleiner. De kunstenaar kan ervoor kiezen de 
ribbe van de achtvlakken steeds met een vaste 
factor r  te vermenigvuldigen. Afgerond op twee 
decimalen geldt dan: 

 0,84r   

3p 18 Bereken de waarde van r  in drie decimalen nauwkeurig. 
 

hoogte

ribbe
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De kunstenaar had er ook voor kunnen kiezen om de ribbe met een vaste 
lengte te laten afnemen. De lengten van de ribben van de opeenvolgende 
achtvlakken vormen dan een rekenkundige rij. Deze rij kan benaderd 
worden met de directe formule in de vorm van een lineaire formule: 

 20 1,78nu n   

Hierin is n  het nummer van het achtvlak. In de formule is nu  de lengte in 

cm van de ribbe van het n-de achtvlak. Bij n = 0 hoort de lengte van de 
ribbe van de voet.  

3p 19 Laat zien hoe de lineaire formule 20 1,78nu n   afgeleid kan worden uit 

de gegevens. 
 
De twee methoden zullen in het algemeen verschillende lengtes geven 
voor de ribben van de achtvlakken uit de serie. 

4p 20 Onderzoek bij welk achtvlak uit de serie dit verschil maximaal is en geef 
ook aan hoe groot dat verschil is. Rond je antwoord af op gehele 
millimeters. 
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Sprinttrein 

 
Veel wielerwedstrijden worden beslist in een massasprint. Er zijn ploegen 
die zich hierin hebben gespecialiseerd. Zij stellen een zogenaamde 
sprinttrein van zes wielrenners samen, die ervoor moet zorgen dat hun 
ploeg de wedstrijd wint. 
 
De ploeg Giant-Shimano, met de Duitse sprinter Marcel Kittel, heeft op 
deze wijze een aantal etappes gewonnen in de Tour de France van 2014.  
 
Een sprinttrein werkt als volgt: vanaf drie kilometer voor de finish gaan 
zes renners van de ploeg om beurten aan kop rijden. Daarbij voeren ze 
geleidelijk de snelheid op, waarna de zesde renner de taak heeft de 
massasprint te winnen. 
 
In een krant stond de volgende figuur (deze figuur staat ook vergroot op 
de uitwerkbijlage). Hierin is weergegeven welk vermogen en welke 
snelheid de renners bereiken wanneer zij aan kop rijden.  
 
figuur  

renner 1
renner 2

renner 3
renner 4

renner 6 (de ‘afmaker’)
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Legenda
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Snelheid
in km/uur
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Met de gegevens uit de figuur is voor iedere renner de geleverde arbeid te 
berekenen. De arbeid van een renner is gelijk aan het vermogen 
vermenigvuldigd met de tijdsduur in seconden. 
Een wielerliefhebber wil onderzoeken of een renner aan kop aan het eind 
van de sprint meer, dezelfde of minder arbeid levert dan een renner aan 
kop aan het begin van de sprint.  

7p 21 Voer dit onderzoek uit door vermogens en snelheden te kiezen bij de door 
jou gekozen renners en maak daarbij gebruik van de uitwerkbijlage. 
 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2018-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 196Voor 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).



 VW-1024-a-18-1-u 2 / 3 lees verder ►►►

 16  
 

0
0,

5
1,

0
1,

5
2,

0
2,

5
3,

0
3,

5
4,

0
4,

5
5,

0
5,

5
t i

n 
ja

re
n

D
in

 c
m

A

01234567

 
 

Pagina: 197Voor 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).



 VW-1024-a-18-1-u 3 / 3 lees verder ►►►

 21  
 
 

re
nn

er
 1

re
nn

er
 2

re
nn

er
 3

re
nn

er
 4

re
nn

er
 6

 (d
e 

‘a
fm

ak
er

’)

20
00

18
00

16
00

14
00

12
00

10
00 80
0

60
0

40
0

20
0 0 30

00
25

00
20

00
15

00
10

00
50

0
0

80 70 60 50 40 30 20 10 0

St
ar

t s
pr

in
t

Fi
ni

sh

O
pb

ou
w

 v
an

 d
e 

sp
ri

nt
 v

an
 e

en
 te

am
 (G

ia
nt

-S
hi

m
an

o)

af
st

an
d 

to
t f

in
is

h 
in

 m
et

er
s

Le
ge

nd
a: Ve

rm
og

en
 in

 w
at

t v
an

 d
e 

re
nn

er
 a

an
 k

op
Sn

el
he

id
 in

 k
m

/u
ur

re
nn

er
 5

 (d
e 

‘le
ad

 o
ut

’)

Ve
rm

og
en

in
 w

at
t

Sn
el

he
id

in
 k

m
/u

ur

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

 VW-1024-a-18-1-c 2 lees verder ►►► 
 

Pagina: 200Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Windenergie 

 
 1 maximumscore 5 

• Het aflezen van twee punten, bijvoorbeeld (0,18) en (12,8) 1 

• De richtingscoëfficiënt is 8 18 0,83...
12 0
−

= −
−

 1 

• De formule 0,83... 18zk t= − ⋅ +  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 0,83... 18 0,31 10,0t t− ⋅ + = − ⋅ +  opgelost 

kan worden 1 
• De oplossing t = 15,2… dus (in het jaar) 2024 1 
 
Opmerkingen  
− Als in de formule van kz als richtingscoëfficiënt –0,83 gebruikt wordt, 

hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
− Als op basis van andere gekozen punten een andere richtingscoëfficiënt 

berekend wordt met een waarde in het interval [–0,86; –0,8] hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 

 
 2 maximumscore 4 

• Er moet gelden 2m lk k= ⋅  1 
• Dus 0, 28 4,3 2( 0,31 10,0)t t⋅ + = − ⋅ +  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing t = 17,4… dus (in het jaar) 2026 1 

of 

• Het maken van een tabel met daarin minstens twee waarden van mk  
horend bij jaren na 2021 1 

• Het aan die tabel toevoegen van een kolom met minstens twee waarden 
van 2 lk⋅  1 

• Constateren dat op 1 januari 2026 de waarde van mk minder dan 
tweemaal zo groot was als de waarde van lk en dat op 1 januari 2027 de 
waarde van mk meer dan tweemaal zo groot was als de waarde van lk  1 

• Het antwoord: (in het jaar) 2026 1 
 

vraag 
 
 
 
 
 

 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 4 

• Er geldt: ( )23, 423,4 2,8 44,4
41

TK j j = − ⋅ ⋅ ⋅ + 
 

 1 

• 1,6a = −   1 
• 40,2b =   1 
• 1039,0c =  1 
 
Opmerkingen 
− Als alleen herleid wordt tot de formule 21,6 40,2 1039,0TK j j= − + +  en 

a, b en c niet expliciet vermeld worden, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Als de waarde van c vermeld wordt als 1039, hiervoor geen scorepunt 
in mindering brengen. Verder in totaal ten hoogste 1 scorepunt in 
mindering brengen bij het niet-afronden op één decimaal. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Shannon-index 
 

 4 maximumscore 3 
• Voor bos A geldt A (0,7 ln(0,7) 0,3ln(0,3))H = − +  1 
• Voor bos B geldt B (0,9 ln(0,9) 0,1ln(0,1))H = − +  1 
• A 0,6H =  (of nauwkeuriger) en B 0,3H =  (of nauwkeuriger) dus de 

Shannon-index van bos A is het grootst 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Het invoeren van de formule ( ln( ) (1 ) ln(1 ))H p p p p= − + − − in de GR 

en het maken van een schets  1 
• Als het aandeel eiken steeds kleiner wordt, nadert p  tot 0 1 
• De constatering (op grond van de schets) dat de Shannon-index dan ook 

tot 0 nadert 1 

of 

• Als het aandeel eiken steeds kleiner wordt, nadert p  tot 0 1 
• Het berekenen van H-waarden horend bij ten minste drie geschikte 

waarden van p (alle kleiner dan of gelijk aan 0,5) 1 
• De constatering dat de Shannon-index dan ook tot 0 nadert 1 
 

 6 maximumscore 4 

• d 0
d
H
p
=  geeft ln( ) ln(1 ) 0p p− + − =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• H is maximaal voor 0,5p =  1 
• Dus 50% eiken en 50% beuken 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bitcoins 
 

 7 maximumscore 3 
• Per dag zijn er 24 6 25 3600⋅ ⋅ =  bitcoins te verdienen 1 

• Het duurt dus nog 5800000 ( 1611,...)
3600

= dagen 1 

• Het antwoord: (in het jaar) 2018  1 

of 

• Per jaar komen er 365 24 6 25 1,314⋅ ⋅ ⋅ =  miljoen bitcoins bij 1 
• De vergelijking 12,2 1,314 18x+ =  moet worden opgelost 1 
• De oplossing 4,4...x = , dus (in het jaar) 2018 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met een jaarlengte van 365,25 dagen rekent, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 4 
• Het aantal bitcoins per oplossing is 50 0,5x⋅  (met x perioden van 4 jaar) 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 50 0,5 1x⋅ =  opgelost kan worden 1 
• De oplossing: 5,6...x =  1 
• Dat is vanaf het jaar 2009 6 4 2033+ ⋅ =   1 

of 

• Het maken van een tabel met uitbetalingen per oplossing 2 
• Na 5 halveringen (gerekend vanaf de periode 2013-2017 is de 

uitbetaling per oplossing minder dan één bitcoin) 1 
• Dat is vanaf het jaar 2013 5 4 2033+ ⋅ =   1 
 

 9 maximumscore 3 
• Voor grote waarden van t gaat 0,250,5 t  naar 0 1 
• De formule gaat dus op den duur naar 21 21 0− ⋅   1 
• De grenswaarde van het aantal bitcoins in omloop is dus 21 (miljoen) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• 0,5330,533 3,65 e tD' = ⋅ ⋅  ( 0,5331,9... e t= ⋅ ) 2 
• 0,533e t  is positief, dus D'  is positief, dus de grafiek van D is stijgend 1 
• D'  neemt toe als t toeneemt (dus de grafiek van D is toenemend 

stijgend) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de kettingregel niet heeft toegepast, bij het eerste 
antwoordelement 0 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 4 

• 0,533e
3,65

t D
=  1 

• ( )0,533ln e ln
3,65

t D =  
 

  1 

• 0,533 ln
3,65

Dt  =  
 

  1 

• 
ln

3,65
0,533

D

t

 
 
 =  (of een gelijkwaardige formule) 1 

of 

• 0,533ln( ) ln(3,65 e )tD = ⋅  1 
• 0,533ln( ) ln(3,65) ln(e )tD = +   1 
• ln( ) ln(3,65) 0,533D t= +   1 

• ln( ) ln(3,65)
0,533

Dt −
=  (of een gelijkwaardige formule) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Jaarringen 
 

 12 maximumscore 4 

• De evenwichtsstand is 2,1 0,3 1,2
2
+

=  (cm per jaar) dus 1,2a =  1 

• De amplitude is 2,1 1,2 0,9− =  (cm per jaar) dus 0,9b =  1 
• De periode is 1 jaar, dus 2πc =  (of 6,3 (of nauwkeuriger)) 1 
• Maximum voor 0, 25t =  (dus voor 0t =  gaat de grafiek stijgend door de 

evenwichtsstand) dus 0d =  1 
 

 13 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 1,2 0,14 0,14sin(2π( 0,25)) 5t t+ + − =  

opgelost kan worden 1 
• De oplossing 4,12...t =  1 
• Het antwoord: 50 maanden (of 4 jaar en 2 maanden) 1 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als ‘in de 51e maand’ (of ‘in de 50e maand’) geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 3 
• Het verschil is gelijk aan T D−   1 
• Beschrijven hoe het maximum van T D−  kan worden gevonden 1 
• Het antwoord: 0,14 (cm) 1 

of 

• Het maximale verschil is gelijk aan de amplitude van het sinusdeel van  
de gegeven formule 2 

• (Die amplitude is 0,14 dus) het maximale verschil is 0,14 (cm) 1 
 

 15 maximumscore 3 
• In de eerste helft van het jaar groeit de diameter met 0,88 (cm) 1 
• In de tweede helft van het jaar groeit de diameter met 0,32 (cm) 1 

• Het antwoord: ( 0,88 100% )
1,2

⋅ ≈ 73(%) 1 

of 

• Een half jaar na ontkiemen is de diameter 0,88 (cm) 1 
• Een jaar na ontkiemen is de diameter 1,2 (cm) 1 

• Het antwoord: ( 0,88 100% )
1,2

⋅ ≈ 73(%) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
• Het tekenen van een punt, anders dan A, op de grafiek waar de helling 

van D minimaal is 1 
• Beschrijven hoe met de GR de helling van D in, bijvoorbeeld, A 

bepaald kan worden 1 
• Het antwoord: 0,32 (cm/jaar)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Toren van achtvlakken 
 

 17 maximumscore 4 

• Voor de drie rode achtvlakken zijn er 
9
3
 
 
 

 mogelijkheden 1 

• Voor de zes overige achtvlakken zijn er dan nog 
6
3
 
 
 

 mogelijkheden 1 

• In totaal zijn er 
9 6
3 3
   

⋅   
   

 mogelijkheden  1 

• Het antwoord: 1680 1 
 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door 9! te berekenen, 

geen scorepunten voor deze vraag toekennen. 
− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door 3! 3! 3!⋅ ⋅  te 

berekenen, ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen. 
 

 18 maximumscore 3 
• De vergrotingsfactor van het bovenste achtvlak ten opzichte van het 

onderste is 4
20

  1 

• 
1
94

20
r  =  

 
 1 

• Het antwoord: 0,836  1 
 

 19 maximumscore 3 
• Er geldt: 0 20u =   1 
• De lengte van de ribbe neemt in 9 gelijke stappen af van 20 (cm) tot 

4 (cm) 1 
• De richtingscoëfficiënt van de lineaire formule (of het verschil tussen 

twee opeenvolgende waarden) is 4 20 1,78
9
−

≈ −  (cm) (dus de formule is 

20 1,78nu n= − )  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
• De formule 20 0,84n

nu = ⋅  voor de meetkundige rij 1 
• Bovenstaande formule en de formule 20 1,78nu n= −  invoeren in de GR 

om tabellen of grafieken te maken 1 
• Het maximale verschil treedt op bij het achtvlak met 4n =  met een 

toelichting gebaseerd op de tabellen of grafieken 1 
• Dit maximale verschil is 29 (mm) 1 
 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat twee tabellen maakt zonder de formules in de GR in 

te vullen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als een kandidaat doorgerekend heeft met nauwkeuriger waarden dan 

0,84 en 1,78, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Sprinttrein 

21 maximumscore 7 
Een aanpak als: 
• Het kiezen van ten minste twee geschikte renners om de arbeid te

vergelijken 1 
• Het aflezen van de afstanden van de renners die worden vergeleken 1 
• Het aflezen van de bijbehorende snelheden 1 
• Het berekenen van de tijd bij de renners die worden vergeleken 1 
• Het aflezen van de bijbehorende vermogens 1 
• Het berekenen van de arbeid van de gekozen renners 1 
• Een conclusie die past bij de berekende arbeid van de renners die

worden vergeleken 1 

Overzicht van de diverse mogelijke af te lezen gegevens, inclusief 
afleesmarges 

nr.renner op kop gereden 
afstand in m 

snelheid bij op 
kop rijden in km/u 

vermogen tijdens 
op kop rijden in W 

1 750-850 48-50 480-570 
2 650-750 49-51 560-650 
3 500 50-55 640-730 
4 500 54-61 720-830 
5 280-320 60-65 820-1180 
6 180-220 64-69 1140-1800 

Opmerkingen 
− Bij de keuze van de renners dient er, om in aanmerking te komen voor 

het eerste scorepunt, een renner uit de nummers 1, 2 en 3 gekozen te 
worden en een andere uit de nummers 4, 5 en 6.  

− Bij het aflezen van de op kop gereden afstand, de snelheid en het 
vermogen mag iedere waarde uit het interval van de betreffende renner 
(zie bovenstaand overzicht) worden afgelezen, met dien verstande dat 
zowel snelheid als vermogen niet daalt gedurende de totale sprint. 
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Compensatiescore 

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

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 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    VW-1024-a-18-1-c 16 
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VW-1024-a-18-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2018-1 
 

wiskunde A vwo  

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 17 moet  
 
Opmerkingen  

− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door 9! te berekenen, geen 
scorepunten voor deze vraag toekennen.  

− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door 3! 3! 3!   te berekenen, ten hoogste 
1 scorepunt voor deze vraag toekennen. 

 
vervangen worden door: 
 
Opmerkingen  

− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door uitsluitend 9!  (of 
9npr3   6npr3 3npr3) te berekenen, geen scorepunten voor deze vraag toekennen.  

− Als een kandidaat deze vraag beantwoord heeft door uitsluitend 3! 3! 3!   te berekenen, 
ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.  

 
en  
 
het volgende antwoordalternatief moet worden toegevoegd: 
 

 Het aantal permutaties van negen achtvlakken is 9!  en het aantal  
permutaties van de drie kleuren binnen deze situatie is 3! 3! 3!    2  

 In totaal zijn er dan 
9!

3! 3! 3! 
 mogelijkheden     1 

 Het antwoord: 1680         1 
 
en 

aan dit antwoordalternatief moet de volgende opmerking worden toegevoegd: 
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VW-1024-a-18-1-c-A 

 
Opmerking 
Bij de eerste deelscore is 1 scorepunt onmogelijk, tenzij voldaan wordt aan de 
bovenvermelde tweede opmerking.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, voorzitter 
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VW-1024-h-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 oud programma wiskunde A 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

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. 

tijdvak 1
maandag 14 mei
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  

Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y     

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X  

( ) ( )E X E X
( )( ) XX
n


 

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p   Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p    

Normale verdeling 
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x   

quotiëntregel 
( )( )
( )
f xq x
g x

 2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  



kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
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Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab  >0, 1, >0, >0 g g a b

log log logg g g aa b
b

  >0, 1, >0, >0 g g a b

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a

loglog
log

p
g

p
aa
g

 >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p 
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Bedreigde vogels 

In Nederland worden veel soorten figuur  
weidevogels in hun bestaan 
bedreigd. In de figuur staat een 
grafiek van de ontwikkeling van de 
aantallen broedende grutto-paren 
sinds 1964. 
Bij deze grafiek heeft men gebruik 
gemaakt van indexcijfers: men kiest 
een basisjaar en geeft de aantallen 
broedende grutto-paren in elk ander 
jaar als percentage van het aantal 
broedende grutto-paren in het 
basisjaar. Als basisjaar is 1964 
genomen. 
In 1964 waren er ongeveer 126 000 broedende grutto-paren in Nederland.  
De figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. 

3p 1 Bereken met behulp van de grafiek het aantal broedende grutto-paren in 
2005. Rond je antwoord af op duizendtallen. 

Als de populatie van een bepaald soort vogels elk jaar afneemt, is de 
jaarlijkse groeifactor kleiner dan 1, waardoor deze soort op den duur met 
uitsterven bedreigd wordt. 

Volgens Nederlandse onderzoekers hangt de groeifactor g voor veel 
vogelsoorten af van de volgende gegevens: 
 a, de overlevingskans per jaar van nog niet broedrijpe vogels 

( 0 1a  ); 
 s, de overlevingskans per jaar van broedvogels ( 0 1s  ); 
 m, het gemiddeld aantal jongen per broedpaar per jaar. 

De onderzoekers werken met het model: 
2 22 .
2

a a msg  
  

Voor een vogelsoort in een bepaald gebied geldt: 0,81a   en 0,81s  . 

4p 2 Bereken vanaf welke waarde van m de populatie niet met uitsterven 
bedreigd wordt. Rond je antwoord af op 2 decimalen. 

Volgens sommige onderzoekers is het voor het voortbestaan van een 
soort voldoende als broedparen gemiddeld per jaar 2 jongen hebben, dus 
als 2m  . 
We vragen ons af of er waarden van a en s zijn waarbij 2m   niet 
voldoende is om er voor te zorgen dat 1g  . 

3p 3 Onderzoek of er zulke waarden voor a en s zijn. 

0

20

40

60

80

100

1960 1970 1980 1990 2000 2010

populatie
index

jaar
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Zolang 1g   geldt, wordt een vogelsoort nog net niet met uitsterven 

bedreigd. Als dan ook 1m   geldt, kan het model herschreven worden tot: 

2 2s a 

Een bioloog beweert dat dit betekent dat bij 1g   en 1m   een toename 

van a een afname van s tot gevolg heeft. 
4p 4 Onderzoek of dit juist is met behulp van de afgeleide functie van s. 
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Bridgedrive 

 
Bridge is een kaartspel waarbij een team van twee spelers tegen een 
ander team van twee spelers speelt. Zo’n team van twee spelers heet een 
paar. De Oldenzaalse Bridge Club organiseert ieder jaar een bridgedrive 
(een toernooi) waar een groot aantal paren aan deelneemt. 
Aan de bridgedrive van 2008 namen 192 paren deel. Elk paar speelde 
acht rondes waarin ze in elke ronde vier spellen speelden. Nadat elk paar 
deze 32 spellen had gespeeld werden de eindscores bepaald. Het paar 
met de hoogste eindscore werd de winnaar. 
 

3p 5 Bereken hoeveel keer er tijdens deze bridgedrive een spelletje bridge 
werd gespeeld. 
 
De bridgedrive wordt gespeeld op 16 verschillende horecalocaties in 
Oldenzaal. Op elke locatie spelen evenveel paren. Na vier spellen 
wisselen de paren van locatie volgens een schema dat de spelers van 
tevoren niet bekend is.  
 
Het paar Hendriks-Hendriks zit klaar voor de eerste ronde. Zij vragen zich 
af of het paar Van Zomeren-Zenderink tijdens de eerste ronde op dezelfde 
locatie speelt. 

3p 6 Bereken de kans dat het paar Van Zomeren-Zenderink de eerste ronde op 
dezelfde locatie speelt als het paar Hendriks-Hendriks. 
 
Per spel krijgt elk paar een score op een schaal van 0 tot en met 100.  
Na afloop van de drive wordt voor elk paar de totale score gedeeld door 
het aantal gespeelde spellen. Dit geeft een eindscore die wordt afgerond 
op twee decimalen. Het paar met de hoogste eindscore krijgt positie 1 en 
wint de hoofdprijs. 
 
We nemen aan dat in 2008 de eindscores normaal verdeeld waren met 
gemiddelde 50,00 en standaardafwijking 7,12. Het paar Hendriks-
Hendriks had een eindscore van 54,66. 

4p 7 Bereken op grond hiervan de positie van dit paar in de eindklassering.  
 

Pagina: 222Voor 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).



 VW-1024-h-18-1-o 7 / 13 lees verder ►►►

In 2007 namen 190 paren deel aan de drive. Hun eindscores staan in een 
tabel op de uitwerkbijlage. Het gemiddelde van deze eindscores is 49,93 
en de standaardafwijking is 7,07.  
Men vraagt zich af of deze scores ook bij benadering normaal verdeeld 
zijn. Dit is te onderzoeken door te controleren of deze gegevens in 
overeenstemming zijn met onder andere de volgende drie regels voor de 
normale verdeling: 

1 de 68%-vuistregel; 
2 de 95%-vuistregel; 
3 de mediaan is gelijk aan het gemiddelde. 

Aan de eerste regel (de 68%-vuistregel) is voldaan. 
5p 8 Onderzoek of de scores in de tabel op de uitwerkbijlage ook aan elk van 

de andere twee regels voldoen. 

Het  paar Fussel-Stoffer neemt voor het eerst deel. Gezien hun grote 
ervaring bij andere bridgetoernooien verwachten zij zelf een hoge 
klassering. “Tegen zulke tegenstanders hebben wij in ieder spel 80% kans 
op een score van 60 punten of meer”, zo menen zij. Een toeschouwer 
vindt dit paar niet zo sterk en twijfelt aan deze uitspraak. Zij volgt de 
eerste 16 spellen. Op die spellen blijkt het paar 10 keer een score van 60 
punten of meer gehaald te hebben.  

6p 9 Formuleer een hypothesetoets en onderzoek of dit resultaat voldoende 
reden geeft om de toeschouwer gelijk te geven. Neem een 
significantieniveau van 5%. 
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Talen 

De wereldbevolking bedroeg in 2010 ongeveer 6800 miljoen (6,8 miljard) 
mensen. Volgens schattingen uit dat jaar werden er toen op de wereld 
ruim 500 talen gesproken. 
In deze opgave verstaan we onder sprekers van een taal alleen de 
mensen voor wie deze taal hun moedertaal is. 
Sommige talen worden door meer dan 100 miljoen mensen gesproken, 
maar er zijn ook talen die nog slechts door enkele tientallen mensen 
gesproken worden.  
Hoe meer mensen een taal spreken, hoe groter we die taal noemen. 
Alle aantallen in deze opgave hebben betrekking op het jaar 2010 en zijn 
benaderingen op grond van schattingen. 

De grootste taal is het Mandarijn met 800 miljoen sprekers. 
De kans dat van 6 willekeurig gekozen mensen uit de totale 
wereldbevolking er minstens één Mandarijn spreekt, is groter dan 0,5. 

4p 10 Bereken deze kans in drie decimalen nauwkeurig. 

Van alle gesproken talen is er een ranglijst waar de talen op volgorde van 
veel naar weinig sprekers staan. De top-15 van de meest gesproken talen 
in 2010 staat in onderstaande tabel.  

tabel 

1 Mandarijn 800 000 000

2 Spaans 358 000 000

3 Engels 350 000 000

4 Hindi/Urdu 240 000 000

5 Bengaals 170 000 000

6 Russisch 160 000 000

7 Portugees 150 000 000

8 Arabisch 150 000 000

9 Japans 126 000 000

10 Duits 100 000 000

11 Wu 90 000 000

12 Javaans 70 000 000

13 Punjab 70 000 000

14 Frans 70 000 000

15 Telugu 70 000 000

Deze 15 talen hebben samen 2974 miljoen sprekers. Van de ruim 500 
talen zijn er 86 talen met 10 miljoen of meer sprekers. Op de 44e plaats 
staat het Nederlands met 20 miljoen sprekers. Hieruit kun je concluderen 
dat de talen op de plaatsen 45 tot en met 86 elk minstens 10 miljoen en 
hoogstens 20 miljoen sprekers hebben. 
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Met deze gegevens kun je niet het exacte totaal aantal sprekers van de 
86 talen met meer dan 10 miljoen sprekers berekenen. Wel is het mogelijk 
om een onder- en een bovengrens van dit aantal te berekenen. 

4p 11 Laat zien dat het mogelijk is dat het totaal aantal sprekers van de eerste 
86 talen groter is dan 5,7 miljard. 

Onderzoekers willen een formule opstellen waarmee het totaal aantal 
sprekers van de n grootste talen berekend kan worden als n gegeven is. 
Neem aan dat geen enkel tweetal talen precies hetzelfde aantal sprekers 
heeft. 

3p 12 Beredeneer dat de grafiek van het totaal aantal sprekers afnemend 
stijgend is. 

We ordenen de talen van groot naar klein en maken een staafdiagram met 
cumulatieve totalen. In onderstaande figuur is het staafdiagram 
weergegeven met op de horizontale as het plaatsnummer n van de 30 
meest gesproken talen en op de verticale as het totaal aantal sprekers A 
in miljarden van de n grootste talen. 

figuur  
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miljarden van de
n grootste talen 

plaatsnummer n van de taal

De 15e staaf in deze figuur geeft aan dat het totaal aantal sprekers van 
de 15 grootste talen 2974 miljoen (2,974 miljard) is. 

De bovenkanten van de staven kunnen worden benaderd met een 
kromme die het verband tussen het totaal aantal sprekers A van de n 
grootste talen en n weergeeft. Een benadering van de kromme door de 
bovenkanten van de staven wordt gegeven door de formule:  

0,430,92A n   

Hierbij is n het plaatsnummer van een taal en A het totaal aantal sprekers 
in miljarden van de n grootste talen. 

4p 13 Toon met behulp van de afgeleide functie aan dat de grafiek van A 
inderdaad afnemend stijgend is. 
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De formule 0,430,92A n   kan ook gebruikt worden om te berekenen 

hoeveel talen er ten minste nodig zijn om een bepaald aantal mensen in 
hun eigen taal te kunnen bereiken. De formule kan hiervoor herleid 
worden tot de vorm: 

cn b A 

4p 14 Bereken b en c. Rond je antwoorden af op twee decimalen. 

De formule 0,430,92A n   geeft voor kleine waarden van n een redelijke 

benadering van A. Een nadeel van deze formule is dat voor grote 
waarden van n het totaal aantal sprekers A groter wordt dan de totale 
wereldbevolking. Onderzoekers willen daarom een formule gebruiken 
waarin de waarde van A niet groter wordt dan 6,8. Daarom stelden zij 
voor een formule te gebruiken van de vorm: 

6,8(1 )nA g   

Ook in deze formule is n het plaatsnummer van een taal en A het totaal 
aantal sprekers in miljarden van de n grootste talen. 

Er is een waarde van g, waarbij deze nieuwe formule voor de 15 grootste 
talen het aantal van 2,974 miljard sprekers oplevert. 

4p 15 Bereken deze waarde van g in twee decimalen nauwkeurig. 
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Benzineverbruik 

Op sommige stukken snelweg staat een bord met de 
aansporing ‘Rij schoner, rij 80 in z’n 5.’ 
Naar aanleiding hiervan onderzocht een journalist hoe 
het benzineverbruik van een auto afhangt van de 
snelheid en de versnelling waarin de auto rijdt. 

De journalist reed ’s nachts 6 keer een afstand van 10 km op een recht 
stuk snelweg. Met behulp van cruise control reed hij eerst met 
80 km per uur in de derde, vierde en vijfde versnelling en vervolgens met 
90 km per uur in de derde, vierde en vijfde versnelling.  

De gemiddelde snelheid van de journalist over de 60 km was niet 
85 km per uur. 

4p 16 Toon aan dat de gemiddelde snelheid afgerond op één decimaal 84,7 km 
per uur is. 

In de vijfde versnelling is de auto steeds het zuinigst. In de tabel staat de 
literafstand L (het aantal kilometer dat je per liter benzine kunt rijden) van 
de auto in de vijfde versnelling bij verschillende snelheden. In de tabel 
kun je bijvoorbeeld zien dat de literafstand van de auto bij een snelheid 
van 80 km per uur 21,62 km is. Dat betekent dat je bij deze snelheid 
21,62 km kunt rijden met 1 liter benzine. 

tabel  
literafstand en de bijbehorende snelheid in de vijfde versnelling 
snelheid v (km per uur) 80 90 100 110 
literafstand L (km) 21,62 19,88 17,82 15,95 

De journalist stelde dat er tot een snelheid van 110 km per uur bij 
benadering sprake was van een lineair verband tussen de literafstand L 
en de snelheid v. 

4p 17 Bereken met behulp van dit lineaire verband de literafstand bij een 
snelheid van 127 km per uur. Rond je antwoord af op één decimaal. 

Het verband tussen de literafstand L en de snelheid v blijkt bij een 
snelheid boven 110 km per uur niet lineair te zijn. 
In een voorlichtingsfolder over zuinig rijden lezen we: ‘Een zuinige 
snelheid is 90 km per uur. Als je 120 km per uur rijdt, dan neemt de 
literafstand met 30% af. Rijd je 140 km per uur, dan is de literafstand al 
met 48% afgenomen.’  
Je kunt met bovenstaande gegevens berekenen met hoeveel procent de 
literafstand afneemt als de snelheid toeneemt van 120 km per uur naar 
140 km per uur.  

4p 18 Bereken dit percentage.
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Compressie 

 
Zonder dat je het merkt, heb je regelmatig te maken met gecomprimeerde 
computerbestanden. Daardoor passen er heel veel nummers op een iPod 
en past een hele film op een dvd. We bekijken in deze opgave een 
vereenvoudigde compressiemethode.  
 
De rij 000000001111110000001 kan met deze methode gecomprimeerd 
worden tot 80616011. In de nieuwe rij wordt elk teken voorafgegaan door 
het aantal keren dat het voorkomt: 
8 keer een 0, 6 keer een 1, 6 keer een 0 en nog één 1. 
De oorspronkelijke rij van 21 tekens is zo teruggebracht tot 8 tekens. Als 
het aantal tekens na compressie kleiner is geworden, noemen we de 
compressie voordelig.  
Voor deze rij is de compressieratio 0,62. De compressieratio kunnen we 
als volgt berekenen: 

aantal tekensvoor compressie aantal tekens nacompressiecompressieratio
aantal tekensvoor compressie




Bekijk de rij 001100110011000111000. Op deze rij wordt bovenstaande 
compressiemethode toegepast. 
 

3p 19 Bereken de compressieratio van deze rij en geef aan of de compressie 
voordelig is. 
 
Een rij met veel dezelfde tekens achter elkaar is natuurlijk beter te 
comprimeren dan een rij waarin de tekens vaak wisselen. 
Bij een rij waarin de tekens vaak wisselen kan de compressieratio zelfs 
negatief worden. Het aantal tekens is dan na compressie groter dan 
ervoor. 

3p 20 Onderzoek wat de kleinste waarde is die de compressieratio volgens de 
formule kan aannemen. 
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Omdat computerbestanden bestaan uit rijen tekens kunnen we hiervan 
ook de compressieratio berekenen. 
Voor grote bestanden is er een verband tussen de compressieratio en het 
gemiddelde aantal gelijke tekens achter elkaar (de gemiddelde 
serielengte). Het verband hiertussen is in de figuur weergegeven. 
 
figuur  
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Bij deze grafiek past de volgende formule: 

 0,561
1,47091compressieratio
L

   

Hierin is L de gemiddelde serielengte. 
 
De compressieratio van een bestand is 0,40. 

3p 21 Bereken met de formule de gemiddelde serielengte van dit bestand. Geef 
je antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 
 
Informatici doen veel onderzoek naar de compressie van grote bestanden. 
Zij genereren met behulp van een toevalsgenerator rijen enen en nullen 
om te onderzoeken onder welke omstandigheden compressie voordelig is. 
Als de toevalsgenerator zo wordt ingesteld dat de kans op een 0 gelijk is 
aan 0,8 en de kans op een 1 gelijk is aan 0,2, dan zal er een behoorlijke 
kans zijn dat het begin van een rij uit 3 of meer dezelfde tekens bestaat. 

4p 22 Bereken deze kans.  
 

einde  
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 8  
pos. score pos. score pos. score pos. score pos. score 

          
1 67,40 41 55,84 81 51,35 121 47,52 161 42,94 
2 66,81 42 55,80 82 51,19 122 47,42 162 42,72 
3 66,42 43 55,67 83 51,17 123 47,42 163 42,70 
4 64,85 44 55,44 84 51,16 124 47,21 164 43,67 
5 63,10 45 55,26 85 51,12 125 47,14 165 42,51 
6 62,33 46 55,14 86 51,04 126 46,82 166 42,50 
7 61,82 47 54,23 87 51,02 127 46,81 167 42,43 
8 61,75 48 54,06 88 50,91 128 46,79 168 42,02 
9 61,24 49 54,05 89 50,84 129 46,63 169 41,57 
10 61,08 50 54,04 90 50,59 130 46,60 170 41,56 
11 60,51 51 54,03 91 50,54 131 46,59 171 41,26 
12 60,31 52 53,96 92 50,46 132 46,41 172 40,68 
13 60,20 53 53,95 93 50,41 133 46,32 173 40,48 
14 60,15 54 53,69 94 50,36 134 46,21 174 40,46 
15 60,02 55 53,63 95 50,35 135 46,20 175 39,81 
16 59,30 56 53,63 96 50,34 136 46,04 176 38,70 
17 59,28 57 53,56 97 50,31 137 45,89 177 38,62 
18 59,02 58 53,53 98 50,21 138 45,82 178 38,61 
19 58,91 59 53,44 99 50,10 139 45,78 179 38,09 
20 58,82 60 53,44 100 50,01 140 45,37 180 38,08 
21 58,65 61 53,18 101 49,99 141 45,28 181 37,76 
22 58,61 62 53,09 102 49,93 142 45,25 182 37,74 
23 58,50 63 53,03 103 49,90 143 45,15 183 36,99 
24 58,45 64 52,86 104 49,71 144 44,98 184 36,89 
25 58,11 65 52,76 105 49,67 145 44,94 185 36,31 
26 58,01 66 52,75 106 49,51 146 44,80 186 35,58 
27 58,00 67 52,32 107 49,40 147 44,72 187 35,15 
28 57,88 68 52,30 108 49,18 148 44,67 188 34,17 
29 57,69 69 52,22 109 49,01 149 44,61 189 30,95 
30 57,35 70 52,10 110 48,82 150 44,18 190 28,46 
31 57,24 71 52,04 111 48,59 151 44,16   
32 57,15 72 51,99 112 48,53 152 43,96   
33 57,05 73 51,98 113 48,32 153 43,87   
34 57,04 74 51,84 114 48,30 154 43,84   
35 56,98 75 51,82 115 48,23 155 43,67   
36 56,71 76 51,63 116 48,14 156 43,57   
37 56,26 77 51,56 117 48,01 157 43,38   
38 56,12 78 51,50 118 48,00 158 43,23   
39 56,07 79 51,40 119 47,93 159 43,08   
40 55,85 80 51,38 120 47,75 160 42,98   

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Bedreigde vogels 
 

 1 maximumscore 3 
• Het aflezen van de waarde 33 in 2005 1 
• Het aantal paren in 2005 was 33% van 126 000 1 
• Het antwoord: 42 000 1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde van de populatie index dient in het interval [32, 34] te 
liggen. 
 

 2 maximumscore 4 

• Voor de grenswaarde geldt 0,81 0,6561 1,3122 1
2

m+ +
=  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 0,58 2 
 

 3 maximumscore 3 
• Het invullen van m = 2 en voldoende kleine waarden voor a en s  1 
• Het berekenen van de bijbehorende waarde van g 1 
• Dit geeft 1g < , dus zulke waarden van a en s bestaan  1 
 

 4 maximumscore 4 

• d 1
d 2 2

s
a a

−
=

−
 (of 

1
21

2
d 2 (2 2 )
d

s a
a

−= − ⋅ − ) 2 

• Deze afgeleide is (voor alle relevante waarden van a) negatief 1 
• Dus de bewering is juist 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bridgedrive 
 

 5 maximumscore 3 

• Elk speelmoment worden er 192 96
2

=  spellen gespeeld 1 

• Totaal: 32 96 3072⋅ =  spellen 2 
of 
• 192 32 6144⋅ =  2 
• Wegens dubbeltellen moet er nog door 2 worden gedeeld, dus in totaal 

6144 : 2 3072=  spellen 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Op elke locatie spelen (192 :16 = ) 12 paren 1 
• Van de 191 beschikbare plaatsen voor het paar Van Zomeren-Zenderink 

geldt dat nog 11 van deze plaatsen op dezelfde locatie zijn 1 
• De kans dat het tweede paar op dezelfde locatie speelt als het eerste 

paar is 11
191

 (of 0,06 (of nauwkeuriger)) 1 

 
 7 maximumscore 4 

• De kans dat een willekeurig paar een hogere score haalt is 
P( 54,66 | 50,00 en 7,12)X > µ = σ =  1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• P( 54,66 | 50,00 en 7,12) 0,256...X > µ = σ = =  1 
• Er eindigen naar verwachting 0,256... 192 49, 2...⋅ =  paren hoger, dus de 

verwachte positie is 50 1 
 
Opmerkingen 
− Voor een juiste berekening met de conclusie dat het paar op positie 49 

is geëindigd geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als de kans P( 54,66 | 50,00 en 7,12)X ≥ µ = σ =  is berekend, hiervoor 

geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 5 
• De grenzen van de 95%-vuistregel zijn hier 35,79 en 64,07 1 
• Er zijn 181 scores tussen 35,79 en 64,07 1 

• Dat is ( ) ( )181 100 % 95, 2.. %
190

⋅ = , dus aan de tweede regel is voldaan 1 

• De mediaan is 50,35 (of 50,345) 1 
• De mediaan is niet gelijk aan het gemiddelde, dus aan de derde regel is 

niet voldaan 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 6 
• 0H : 0,8p =  (of 0H : 0,8p ≥ ) moet getoetst worden tegen 1H : 0,8p <  1 
• Onder 0H  geldt dat het aantal spellen met een score van 60 punten of 

meer binomiaal verdeeld is met 16n =  en 0,8p =  1 
• P(hoogstens 10 keer een score van 60 punten of meer) moet worden 

berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,08… 1 
• 0,08... 0,05> , dus is er niet voldoende reden (om de toeschouwer gelijk 

te geven) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Talen 
 

 10 maximumscore 4 
• Het aantal Mandarijnsprekers X is (bij benadering) binomiaal verdeeld 

met 8
68

p =  en 6n =  1 

• De gevraagde kans is P( 1)X ≥  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,528 1 

of 

• De kans dat iemand geen Mandarijn spreekt is (bij benadering) 60
68

 1 

• De kans dat geen van de 6 Mandarijn spreekt is 
660

68
 
 
 

 1 

• De kans dat minstens één van de 6 Mandarijn spreekt is 
6601

68
 −  
 

 1 

• Het antwoord: 0,528 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat gebruik maakt van een kansmodel zonder teruglegging, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 4 
• Als de talen 16 tot en met 43 elk door 70 miljoen mensen gesproken 

worden dan zijn dit 28 70 1960⋅ =  miljoen sprekers 1 
• Taal 44 (Nederlands) heeft 20 miljoen sprekers 1 
• Als de talen 45 tot en met 86 door 20 miljoen mensen gesproken 

worden, dan zijn dit 42 20 840⋅ =  miljoen sprekers 1 
• Het totaal aantal sprekers is dan meer dan 5,7 miljard 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met gebruik van andere, correcte aantallen sprekers laat 
zien dat het totaal aantal sprekers groter is dat 5,7 miljard, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 3 
• Als n groter wordt, wordt het totaal aantal sprekers groter, dus de 

grafiek is stijgend 1 
• Omdat het aantal sprekers gesorteerd is van groot naar klein wordt de 

toename steeds kleiner 1 
• Dus de grafiek is afnemend stijgend 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 

• 0,57d 0,3956
d
A n
n

−= ⋅  1 

• De afgeleide is voor (positieve) waarden van n positief, dus de functie 
is stijgend 2 

• Voor toenemende waarden van n neemt de afgeleide af, dus de functie 
is afnemend stijgend 1 

 
 14 maximumscore 4 

• 0,43 1
0,92

n A= ⋅  1 

• 
1

0,43
1

0,43
1

0,92
n A = ⋅ 

 
 1 

• 1,21b =  1 
• 2,33c =  1 
 

 15 maximumscore 4 
• De vergelijking 156,8(1 ) 2,974g− =  moet opgelost worden 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 2 
• Het antwoord: 0,96 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Benzineverbruik 
 

 16 maximumscore 4 
• 30 km met 80 km per uur levert een reistijd op van 22,5 minuten 1 
• 30 km met 90 km per uur levert een reistijd op van 20 minuten 1 
• Totaal 60 km in 42,5 minuten 1 

• De gemiddelde snelheid is 60 60 84,7
42,5

⋅ ≈ km per uur 1 

 
 17 maximumscore 4 

• L av b= +  met 15,95 21,62 0,189
110 80

a −
= = −

−
 2 

• b berekenen met een waarde uit de tabel, 36,74b =  1 
• Bij 127 km per uur is de literafstand 

( 0,189 127 36,74 12,737)dus 12,7− ⋅ + =  (km) 1 

of 
• Per 30 km neemt de literafstand met (21,62 –15,95 =) 5,67 af 1 

• Per 17 km neemt de literafstand met 5,67 17 3,213
30

⋅ =  af 2 

• Bij 127 km per uur is de literafstand (15,95 – 3,213 = 12,737)  
dus 12,7 (km) 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat twee of meer andere waarden uit de tabel heeft gebruikt, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 18 maximumscore 4 
• De bijbehorende groeifactoren zijn 0,7 en 0,52 1 

• 0,52 0,74...
0,7

=  2 

• Het antwoord: 26(%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Compressie 

19 maximumscore 3 
• De gecomprimeerde rij is 202120212021303130 1 
• De compressieratio is 0,14… 1 
• De compressie is voordelig 1 

20 maximumscore 3 
• De compressieratio is het kleinst als er na ieder teken een wisseling is 1 
• Na compressie is het aantal tekens dan twee keer zo groot 1 
• De kleinste compressieratio is dus –1 1 

Opmerking 
Als een kandidaat door middel van een sluitend voorbeeld heeft laten zien 
dat de kleinst mogelijke compressie gelijk is aan –1, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

21 maximumscore 3 

• De vergelijking 0,561
1,47090,40 1
L

= −  moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 4,95 1 

22 maximumscore 4 
• De rij moet beginnen met 000 of 111 1 
• De kans op 000 is ( )30,8 0,512= 1 

• De kans op 111 is ( )30,2 0,008= 1 
• Het antwoord: (0,512 + 0,008 =) 0,52 1 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Compensatiescore 

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

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 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. 
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VW-1024-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 wiskunde A 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
 
Logaritmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

regel voorwaarde

log( ) log( ) log( )g g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log( ) log( ) log( )g g g a
ba b   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log( ) log( )g p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

log( )
log( )

log( )

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Ga verder naar de volgende pagina. 
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Knab 

 
Knab is een tamelijk nieuwe bank, gestart in 2012 als onderdeel van 
Aegon. In het begin groeide Knab maar langzaam: eind 2013 had de bank 
nog maar 4500 klanten. Daarom besloot de bank in 2014 de zaken anders 
aan te pakken. Dit leverde direct resultaat op, want het aantal klanten is in 
2014 tien keer zo groot geworden.  
Zie de figuur. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 
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In de figuur zijn door middel van staven de aantallen klanten om de drie 
weken weergegeven. Bovendien is de grafiek getekend van een 
exponentieel model dat de werkelijke aantallen goed benadert. 

Het exponentiële model wordt gegeven door de formule: 

 0,04634500 e tN    

Hierin is t de tijd in weken sinds het begin van 2014 met 0t   in week 1 
en N het aantal klanten. 
 
In week 43 lijkt het verschil tussen het aantal klanten volgens het model 
en het werkelijke aantal klanten het grootst. 

3p 1 Bereken dit verschil in week 43. Je kunt hierbij gebruikmaken van de 
figuur op de uitwerkbijlage. Rond je antwoord af op honderdtallen. 
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Zoals gezegd is het aantal klanten in het jaar 2014 vertienvoudigd. Dat 
lijkt inderdaad precies een jaar geduurd te hebben. 

3p 2 Bereken met behulp van de formule het gehele aantal weken dat in het 
model nodig is voor een vertienvoudiging. 
 
De snelheid waarmee het aantal klanten per week groeit, kun je 
benaderen door de helling van de grafiek op het betreffende tijdstip te 
bepalen. 

4p 3 Benader met behulp van de grafiek in de figuur op de uitwerkbijlage de 
snelheid waarmee het aantal klanten per week groeit in week 31 van 
2014. Rond je antwoord af op honderdtallen. 
 

Je kunt de formule 0,04634500 e tN    zó herschrijven, dat bij een gegeven 
aantal klanten berekend wordt in welke week dat aantal bereikt wordt.  
Dat verband is van de vorm: 

 ln( )t a b N    

3p 4 Bereken a en b. Rond de waarde van a af op twee decimalen en de 
waarde van b op vijf decimalen. 
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Blikstapelingen 

 
 foto 
Bij het spel blikgooien krijgt de speler één of meer ballen 
waarmee hij of zij moet proberen zoveel mogelijk blikken 
van een toren af te gooien. Zo’n toren is altijd op 
dezelfde manier opgebouwd: op de onderste laag staat 
een aantal blikken en op de lagen erboven steeds één 
minder. Op de foto zie je een toren met zes blikken.  
 
We nemen in deze opgave aan dat, als een bal de toren raakt, de 
onderste laag in zijn geheel blijft staan. Neem aan dat een geraakt blik 
ook werkelijk van de toren afvalt en nooit “mooi” op een lager gelegen 
laag terechtkomt en ook dat blikken niet blijven staan als één of meer 
blikken eronder wegvallen. 
 
Lars gooit één bal naar een toren met zes blikken, zoals op de foto.  
Na zijn worp blijft de onderste laag van drie blikken staan. Er zijn nu vijf 
mogelijkheden voor de overgebleven toren. Drie van deze mogelijkheden 
zijn in figuur 1a, 1b en 1c schematisch getekend. 
 
figuur 1a     figuur 1b   figuur 1c 
 

     
 

2p 5 Teken de andere twee mogelijkheden. 
 
We gaan in deze opgave deze situatie wat theoretischer bekijken. We 
tellen het aantal mogelijke stapelingen van blikken op een onderste laag 
van n blikken. Hierbij staat vanaf de tweede laag ieder blik steeds boven 
op twee onderliggende blikken. We nemen steeds aan dat er één keer 
gegooid is en dat de hele onderste laag is blijven staan. 
 
Voor 1n   is er maar één blik, dus is er ook één mogelijke stapeling. 
Voor 2n   zijn er twee mogelijke stapelingen. Zie figuur 2. 
 

1

2 3

4 5 6

Pagina: 251Voor 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).



 

 VW-1024-a-18-2-o 7 / 14 lees verder ►►►

figuur 2 

     
 

Je kunt nu met een redenering nagaan dat het aantal mogelijke 
stapelingen voor 3n   gelijk is aan 5. Deze redenering gaat als volgt: 
 Er is één manier met 3 blikken op de onderste laag en 0 blikken op de 

tweede laag. 
 Er zijn twee manieren met 3 blikken op de onderste laag en 1 blik op 

de tweede laag. 
 Er is één manier met 3 blikken op de onderste laag en 2 blikken op de 

tweede laag (figuur 1b). 
 Er is één manier met 3 blikken op de onderste laag, 2 blikken op de 

tweede laag en 1 blik op de derde laag (figuur 1a). 
Dat is samen 1 + 2 + 1 + 1 = 5 mogelijkheden. 
 
Voor 4n   is het aantal mogelijke stapelingen gelijk aan 14. 
 

4p 6 Toon dit aan. 
 
De Belgische wiskundige Charles Catalan ontdekte in de 19e eeuw de 
volgende formule: 

 0 1 1 2 2 3 2 1 1 0...n n n n n nC C C C C C C C C C C                met 0 1C   

Hierin is nC  het aantal mogelijke stapelingen met n blikken op de 

onderste laag.  

3p 7 Bereken met behulp van bovenstaande formule 5C  . 

 
Voor deze rij getallen, de zogenaamde Catalan-getallen, bestaat geen 
directe formule. Wel bestaat er een formule die voor grote waarden van n 

de Catalan-getallen benadert. Deze formule is 1,386 1,50,564 e n
nB n    , 

waarbij nB  een benadering is van het en  Catalan-getal ( nC ).  

De getallen voor nB  worden snel groter. Hoe snel dit gaat, is te 

berekenen met behulp van de afgeleide van nB . Er geldt (bij benadering): 

 1,386 1,5 1,386 2,50,782 e 0,846 en n
nB ' n n          

4p 8 Toon dit aan. 
 
Vanaf een bepaald aantal blikken zal het aantal mogelijke stapelingen met 
meer dan 500 000 toenemen als de onderste laag met één blik toeneemt. 

3p 9 Onderzoek met behulp van de afgeleide van nB  vanaf welk aantal blikken 
op de onderste laag dit is. 
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Kaarten schudden 

 
Na het schudden begint een kaartspel meestal met het gelijk verdelen van 
de kaarten onder een aantal spelers. Neem aan dat bij een bepaald spel 
16 verschillende kaarten gelijk verdeeld worden onder vier spelers A, B, C 
en D. Spelers A, B, C en D krijgen ieder dus vier kaarten. 
 
We bekijken een stapel kaarten bestaand uit 16 verschillende kaarten. 

Deze kaarten kunnen op circa 132,1 10  verschillende volgordes liggen.  

 
Het aantal volgordes waarin de kaarten kunnen liggen, is veel groter dan 
het aantal mogelijkheden om de kaarten onder de vier spelers A, B, C en 
D te verdelen.  

4p 10 Bereken hoeveel keer zo groot dit aantal is. Rond af op tienduizendtallen. 
 
In 1992 publiceerden de Amerikaanse  foto 
wiskundigen Bayer en Diaconis een 
artikel over het schudden van kaarten. 
Voor dit artikel hadden zij de meest 
gebruikte manier van schudden 
onderzocht, de zogeheten Riffle Shuffle 
(zie de foto).  
 
Zij kwamen tot de conclusie dat het met deze schudtechniek niet mogelijk 
is een stapel kaarten écht willekeurig te maken, zoals bijvoorbeeld een 
computer dat wel kan. 
Voor het spelen van een kaartspel is het goed genoeg als de kaarten 
“voldoende willekeurig” geschud zijn. 
 
Bayer en Diaconis ontdekten tijdens hun onderzoek dat het aantal keren 
dat een stapel kaarten minstens geschud moet worden om als “voldoende 
willekeurig” bestempeld te worden, kan worden benaderd met de formule: 

 21,5 log( )A n   

In deze formule is A het aantal keren dat een stapel van n kaarten 
minstens geschud moet worden om als “voldoende willekeurig” 
bestempeld te worden. A wordt naar boven afgerond op een geheel getal.  
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Het kaartspel jokeren wordt gespeeld met twee sets van 52 speelkaarten, 
aangevuld met in totaal 4 zogeheten jokers. 

2p 11 Bereken hoe vaak de kaarten bij jokeren minstens geschud moeten 
worden volgens de formule van Bayer en Diaconis. 
 
Als het aantal te schudden kaarten toeneemt, neemt ook het aantal keren 
dat er minstens geschud moet worden toe. Dit aantal neemt echter steeds 

langzamer toe. Je kunt dit zien aan de afgeleide 
d

d

A

n
. 

4p 12 Stel de formule op van de afgeleide 
d

d

A

n
 en beredeneer aan de hand van 

deze formule, dus zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat 
A afnemend stijgend is. 
 
In de meeste casino’s kun je het spel blackjack spelen. Dat wordt over 
het algemeen gespeeld met vier spellen kaarten (totaal 208 kaarten).  
Het aantal keer dat zo’n groot aantal kaarten minstens geschud moet 
worden is helemaal niet zo groot: volgens de formule van Bayer en 
Diaconis slechts 12 keer. Dat is maar drie keer schudden meer dan bij 
één spel kaarten. 
 
Volgens de formule van Bayer en Diaconis geldt in het algemeen:  
als het aantal kaarten vier keer zo groot wordt, hoeft er maar drie keer 
extra geschud te worden. 

4p 13 Toon dit aan met behulp van de formule voor A en de rekenregels voor 
logaritmen zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden. 
 
 
 

Pagina: 254Voor 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).



 

 VW-1024-a-18-2-o 10 / 14 lees verder ►►►

Zeepbellen 

 
Op de foto zie je een dubbele zeepbel: twee bolvormige zeepbellen die 
aan elkaar vastzitten. Beide zeepbellen zijn een deel van een bol.  
Het scheidingsvlies tussen deze zeepbellen is ook een deel van een bol. 
Men heeft ontdekt dat voor elke dubbele zeepbel de volgende  
formule geldt: 

 
1 1 1

c b a
    

In deze formule is a de straal van de grootste zeepbel, b de straal van de 
kleinste zeepbel en c de straal van het bolvormige scheidingsvlies.  
In de figuur is dit schematisch weergegeven. 
 
foto        figuur 

 

 
 
 
De dubbele zeepbel op de foto bestaat uit een zeepbel met een straal van 
2,5 cm en een zeepbel met een straal van 4 cm. 

3p 14 Bereken met behulp van bovenstaande formule de straal van het 
scheidingsvlies. Rond je antwoord af op hele millimeters. 
 
Neem nu aan dat de grootste zeepbel een vaste straal heeft van 3 cm 
(dus 3a  ). We vragen ons af wat er gebeurt als de straal van de kleinste 
zeepbel steeds kleiner wordt: wordt het scheidingsvlies dan steeds platter 
of steeds boller?  
Met andere woorden: neemt c toe of af? 
 

4p 15 Beredeneer aan de hand van bovenstaande formule of c toeneemt of 
afneemt als de straal van de kleinste zeepbel steeds kleiner wordt. 
 
 

a

b
c
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Als de stralen a en b bekend zijn, kun je c snel en rechtstreeks berekenen 

door de formule 
1 1 1

c b a
   te herleiden tot 

ab
c

a b



. 

3p 16 Geef deze herleiding. 
 
Het antwoord op de vraag of het scheidingsvlies steeds platter of boller 
wordt als de kleinste zeepbel steeds kleiner wordt, kunnen we ook vinden 
met behulp van de afgeleide van c. 
 
We nemen opnieuw een grootste zeepbel met een vaste straal van 3 cm.  

De formule 
ab

c
a b




 wordt dan 
3

3

b
c

b



 met 0 3b  . 

5p 17 Stel de afgeleide 
d

d

c

b
 van 

3

3

b
c

b



 op en beredeneer aan de hand van de 

formule van deze afgeleide of c toeneemt of afneemt als de straal van de 
kleinste zeepbel kleiner wordt. 
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Schildpadden 

 
Sommige mensen hebben een schildpad als huisdier. Bepaalde soorten 
houden onder natuurlijke omstandigheden een winterslaap. De eigenaar 
kan ervoor kiezen om zijn schildpad ook in winterslaap te laten gaan, 
omdat hij anders de hele winter extra licht en warmte moet geven aan zijn 
huisdier. Een schildpad moet een gezond gewicht hebben bij het begin 
van zijn winterslaap, anders is er een kans dat hij het niet overleeft. Om 
vast te stellen of de schildpad een gezond gewicht heeft, wordt vaak de 
Jackson Ratio gebruikt.  

De Jackson Ratio R wordt berekend met de formule 
3

G
R

L
 . 

Hierin is G het gewicht van de schildpad in gram en L de lengte van  
het schild van de schildpad in cm.  
Voor de Griekse landschildpad geldt de volgende vuistregel: een 
schildpad kan veilig aan een winterslaap beginnen als zijn Jackson Ratio 
tussen 0,18 en 0,22 ligt. 
 
Jesse heeft een Griekse landschildpad met een schildlengte van 15 cm en 
wil hem een winterslaap laten houden. 

3p 18 Bereken in hele grammen nauwkeurig tussen welke waarden zijn gewicht 
dan mag liggen volgens de vuistregel. 
 
De lengte van het schild moet recht gemeten worden, bijvoorbeeld door 
de schildpad met ingetrokken kop tussen een schuifmaat te zetten (zie 
foto 1). Veronderstel dat iemand toch de lengte over het schild heen meet 
(zie foto 2). 
 
foto 1 foto 2 

 
 

3p 19 Beredeneer of een schildpad door op die manier te meten een grotere of 
een kleinere Jackson Ratio krijgt dan hij in werkelijkheid heeft. 
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Op een Engelse website staat het volgende: als je het gewicht meet in 
Engelse ponden (lbs) en de schildlengte in inches, kun je de Jackson 

Ratio berekenen met de formule 
3

W
R c

l
  .  

Hierin is W het gewicht in Engelse ponden en l de schildlengte in inches.  

1 Engels pond (lb) 454  gram en 1 inch 2,54  cm.  

De Jackson Ratio moet dan ook weer dezelfde waarde opleveren. 
3p 20 Bereken de waarde van c in deze formule. Rond je antwoord af op één 

decimaal. 
 
Een andere manier om te bepalen of een Griekse landschildpad veilig aan 
een winterslaap kan beginnen, is met behulp van de grafiek in 
onderstaande figuur. De grafiek geeft het gewicht van gezonde 
schildpadden als functie van de schildlengte. Als een schildpad met zijn 
lengte en gewicht in de buurt van deze grafiek zit, is het veilig om hem in 
winterslaap te laten gaan.  

figuur 
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We vragen ons af of de grafiek van de figuur bij benadering overeenstemt 
met de eerder genoemde vuistregel. Om dit te onderzoeken kunnen we in 
de figuur de grafieken tekenen van de onder- en de bovengrens die horen 
bij de eerder genoemde vuistregel en vervolgens het gebied dat hoort bij 
die vuistregel in de figuur aangeven. De figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage.  

6p 21 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage het gebied aan waarin een 
schildpad zich volgens de vuistregel met zijn schildlengte en gewicht moet 
bevinden om veilig aan een winterslaap te kunnen beginnen. 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Grotere windmolens 

 
Met behulp van windmolens wordt windenergie omgezet in elektriciteit.  
De afgelopen tientallen jaren zijn steeds grotere windmolens geplaatst, 
want hoe groter een windmolen, hoe groter de elektriciteitproductie door 
die windmolen. In deze opgave kijken we naar de toenemende opbrengst 
van windmolens bij toenemende grootte. 
      figuur 
In de figuur zie je een schematische tekening van 
een windmolen met hierin aangegeven de 
ashoogte h en de ‘rotordiameter’ D.  
De maximale hoeveelheid elektriciteit die men met 
een windmolen kan produceren, noemt men het 
vermogen van de windmolen. Dit vermogen P 
wordt uitgedrukt in MW (megawatt).  
Het vermogen van een windmolen hangt onder 
andere af van de ashoogte. Doordat er op grotere 
hoogte meer wind is en doordat de wind daar 
constanter is, neemt het vermogen voor elke meter 
extra ashoogte met een bepaald percentage toe. 
Er geldt: bij gelijkblijvende rotordiameter neemt voor elke meter extra 
ashoogte het vermogen met 0,68% toe. 

Het vermogen van een windmolen hangt naast de ashoogte ook af van de 
rotordiameter. Deze twee factoren spelen tegelijkertijd een rol. Dat komt 
tot uiting in de formule voor het vermogen: 

 4 22,21 10 hP g D     

Hierin is P het vermogen in MW, g de groeifactor per extra meter 
ashoogte, h de ashoogte in meter en D de rotordiameter in meter. 

In een windmolenpark staan 40 windmolens met elk een vermogen van 
0,75 MW. De molens hebben een rotordiameter van 50 meter en een 
ashoogte van 45 meter. De windmolens in dit park zijn aan vervanging 
toe. Men wil deze windmolens vervangen door tien gelijke windmolens 
van een groter type. Men hanteert als vuistregel dat een windmolen van 
dit type € 25 000,- per meter ashoogte kost. Bij de huidige windmolens is 
de verhouding tussen ashoogte en rotordiameter gelijk aan 45

50 0,9 .  

Deze verhouding zal ook gelden voor het grotere type windmolen, dus 
voor dit type geldt: 0,9h D . 

Het totale vermogen van het park moet met de nieuwe windmolens 
minstens even groot worden als het met de huidige windmolens is. 

7p 22 Bereken de minimale investering die gedaan zal moeten worden voor de 
bouw van de nieuwe windmolens. Rond je antwoord af op miljoenen 
euro’s. 
 

h

D
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Knab 
 

 1 maximumscore 3 
• Het werkelijke aantal in week 43 is 33 750 1 
• Het berekende aantal op 42t =  is 31 459 (of: het uit de grafiek 

afgelezen aantal is 31 500) 1 
• Het gevraagde verschil is 2300 1 
 
Opmerking 
Bij elke afgelezen waarde is een afleesmarge van 500 toegestaan.  
 

 2 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 0,0463e 10t⋅ =  kan worden opgelost 1 
• Dit geeft 49,7...t =  1 
• Het antwoord: 50 (weken) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Het tekenen van de raaklijn aan de grafiek bij weeknummer 31 1 
• Het aflezen van twee punten op de raaklijn, bijvoorbeeld (40, 25 500)  

en (16, 5500)  1 

• De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is 25 500 5500 833,...
40 16

−
=

−
 1 

• De gevraagde benadering is 800 (klanten per week) 1 
 
Opmerkingen 
− Ten gevolge van tekenen en aflezen mag de gevraagde benadering 

maximaal 200 afwijken van de hierboven gegeven waarde. 
− Als bij de beantwoording van deze vraag geen gebruik is gemaakt van 

de grafiek in de figuur (op de uitwerkbijlage), voor deze vraag geen 
scorepunten toekennen. 

 
 4 maximumscore 3 

• 0,0463 1
4500e t N⋅ = ⋅  ( 0,00022... N= ⋅ ) 1 

• 1
4500ln( )0,0463 Nt = ⋅⋅  1 

• 1 1
0,0463 4500ln( ) 21,60... ln(0,00022... )N Nt = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  dus de gevraagde 

waarde van a is 21,60 en de gevraagde waarde van b is 0,00022 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blikstapelingen 
 

 5 maximumscore 2 
Het tekenen van de twee mogelijkheden 
 

    en    
 
Opmerking 
Per vergeten of foutieve mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 6 maximumscore 4 
• Er is één mogelijke stapeling met 4 blikken op de onderste laag en 0 

blikken op de tweede laag en drie mogelijke stapelingen met 4 blikken 
op de onderste laag en 1 blik op de tweede laag 1 

• Er zijn drie mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag en 
2 blikken op de tweede laag 1 

• Er zijn drie mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag en 
3 blikken op de tweede en/of derde laag 1 

• Er zijn twee mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag, 
3 blikken op de tweede laag en 1 blik op de derde laag; één mogelijke 
stapeling met 4 blikken op de onderste laag, 3 blikken op de tweede 
laag en 2 blikken op de derde laag; één mogelijke stapeling met 4 
blikken op de onderste laag, 3 blikken op de tweede laag, 2 blikken op 
de derde laag en 1 blik op de vierde laag (dus in totaal 
1 3 3 3 2 1 1 14+ + + + + + =  mogelijke stapelingen) 1 

of 

• Er is één mogelijke stapeling met 4 blikken op de onderste laag en 0 
blikken op de tweede laag en drie mogelijke stapelingen met 4 blikken 
op de onderste laag en 1 blik op de tweede laag 1 

• Er zijn drie mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag en 
2 blikken op de tweede laag 1 

• Er zijn twee mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag, 
2 blikken op de tweede laag en 1 blik op de derde laag 1 

• Er zijn vijf mogelijke stapelingen met 4 blikken op de onderste laag, 
3 blikken op de tweede laag en 0 of meer blikken op de derde en/of 
vierde laag (dus in totaal 1 3 3 2 5 14+ + + + =  mogelijke stapelingen) 1 

of 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• Het vermelden of tekenen van de stapeling met alleen 4 blikken op de 
onderste laag en het vermelden of tekenen van de drie mogelijke 
stapelingen met in totaal 5 blikken 1 

• Het vermelden of tekenen van de drie mogelijke stapelingen met in 
totaal 6 blikken 1 

• Het vermelden of tekenen van de drie mogelijke stapelingen met in 
totaal 7 blikken 1 

• Het vermelden of tekenen van de twee mogelijke stapelingen met in 
totaal 8 blikken, het vermelden of tekenen van de mogelijke stapeling 
met in totaal 9 blikken en het vermelden of tekenen van de mogelijke 
stapeling met in totaal 10 blikken (dus in totaal 1 3 3 3 2 1 1 14+ + + + + + =  
mogelijke stapelingen) 1 

 
 7 maximumscore 3 

• Er geldt: 5 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0C C C C C C C C C C C= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  1 
• 5 1 14 1 5 2 2 5 1 14 1C = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  1 
• Het antwoord: 5 42C =  1 
 

 8 maximumscore 4 
• De afgeleide van 1,386e n⋅  is 1,3861,386 e n⋅⋅  1 
• De afgeleide van 1,5n−  is 2,51,5 n−− ⋅  1 
• 1,386 1,5 1,386 2,50,564(1,386 e e 1,5 )n n

nB ' n n⋅ − ⋅ −= ⋅ ⋅ + ⋅−  (of een 
gelijkwaardige uitdrukking) 1 

• Dit herleiden tot 1,386 1,5 1,386 2,50,782 e 0,846 en n
nB ' n n⋅ − ⋅ −= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  1 

 
Opmerking 
Als de kandidaat de productregel niet of niet juist heeft toegepast, voor 
deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 9 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 

1,386 1,5 1,386 2,50,782 e 0,846 e 500 000n nn n⋅ − ⋅ −⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =  kan worden opgelost 1 
• Dit geeft 12,n =  1 
• Dus (vanaf) 13 (blikken) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kaarten schudden 
 

 10 maximumscore 4 

• Voor de eerste speler zijn 
16
4

 
 
 

 mogelijkheden 1 

• Voor de overige spelers zijn dan nog 
12
4

 
 
 

, 
8
4
 
 
 

 (en 
4
4
 
 
 

) mogelijkheden 1 

• In totaal zijn er dus 
16 12 8 4

( ) 63 063 000
4 4 4 4

       
⋅ ⋅ ⋅ =       

       
 mogelijkheden 1 

• Dus het antwoord is 132,1 10 :63 063 000⋅  en dat is 330 000 (keer zo 
groot) 1 

of 

• Iedere mogelijke volgorde van de kaarten die elke speler krijgt resulteert 
in dezelfde verdeling van kaarten 1 

• Voor elke speler bestaan er 4! van zulke volgordes 1 
• Er zijn dus voor iedere verdeling 4(4!)  verschillende mogelijkheden 1 
• 4(4!) 331776= , dus het antwoord is 330 000 (keer zo groot) 1 
 

 11 maximumscore 2 
• 21,5 log(108) 10,1...A = ⋅ =  1 
• (Er moet dus) 11 keer (worden geschud) 1 
 

 12 maximumscore 4 

• De afgeleide van 2 log( )n  is 1
ln(2)n

  1 

• d 1,5
d ln(2)
A
n n
=  (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1 

• n  is positief, dus is d
d
A
n

 positief en dus is A  stijgend 1 

• n  staat in de noemer, dus als n  groter wordt neemt d
d
A
n

 af en dus is 

A afnemend stijgend 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Als x het aantal kaarten in eerste instantie is, dan is het nieuwe aantal 4x 1 
• 2 2 21,5 log(4 ) 1,5 ( log(4) log( ))x x⋅ = ⋅ +   1 
• 2 2 21,5 ( log(4) log( )) 1,5 (2 log( ))x x⋅ + = ⋅ +  1 
• 2 21,5 (2 log( )) 3 1,5 log( )x x⋅ + = + ⋅  (en dat is inderdaad 3 meer dan bij x) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zeepbellen 
 

 14 maximumscore 3 

• Invullen in de formule geeft 1 1 1 ( 0,15)
2,5 4c

= − =  1 

• Hieruit volgt 1
0,15 ( 6,66...)c = = (of beschrijven hoe de vergelijking kan 

worden opgelost) 1 
• De gevraagde straal is 67 (mm) (of 6,7 cm) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• De formule 1 1 1
3c b

= −  1 

• Als b afneemt, neemt 1
b

 toe 1 

• (Dan neemt ook 1 1
3b

−  toe,) dus 1
c

 neemt toe 1 

• Als 1
c

 toeneemt, neemt c af 1 

 
 16 maximumscore 3 

• 1 1 1 a b
c b a ab ab
= − = − 
 
 

 1 

• 1 a b
c ab

−
=  1 

• Dit geeft 
1
c ab

a b
=

−
 (of ( )c a b ab− = ), dus abc

a b
=

−
 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 5 

• 2
d 3 (3 ) 3 1
d (3 )

c b b
b b

⋅ − − ⋅−
=

−
 2 

• 2
d 9
d (3 )

c
b b
=

−
 1 

• In 2
d 9
d (3 )

c
b b
=

−
 is de teller positief en de noemer ook, dus de afgeleide 

is positief, dus c is stijgend 1 
• Dat betekent dat c afneemt als de straal van de kleinste zeepbel b 

kleiner wordt 1 

of 

• 2
d 3 (3 ) 3 1
d (3 )

c b b
b b

⋅ − − ⋅−
=

−
 2 

• Een schets van de grafiek van de afgeleide 1 
• Een toelichting waaruit blijkt dat de afgeleide (voor elke relevante 

waarde van b) positief is en c dus stijgend is 1 
• Dat betekent dat c afneemt als de straal van de kleinste zeepbel b 

kleiner wordt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Schildpadden 
 

 18 maximumscore 3 

• 30,18 0,22
15
G

< <  1 

• Beschrijven hoe deze ongelijkheid kan worden opgelost  1 
• Het antwoord: G moet liggen tussen 607 en 743 (of: vanaf 608 tot en 

met 742) (gram) 1 
 

 19 maximumscore 3 
• De lengte wordt groter (dan bij een correcte meting) 1 
• (Het gewicht verandert niet, dus de teller in de formule voor R blijft 

gelijk en) de noemer wordt groter 1 
• Dus de schildpad krijgt een kleinere Jackson Ratio (dan hij in 

werkelijkheid heeft) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• 454G W= ⋅  en 2,54L l= ⋅  1 

• 3
454

( 2,54)
WR
l

⋅
=

⋅
 herleiden tot 3 3

454
2,54

WR
l

= ⋅  (of 3 3
454

2,54
WR

l
= ) 1 

• De gevraagde waarde van c is 27,7 1 

of 

Een oplossing met voorbeeldwaarden, zoals 

• 675G =  wordt 675 ( 1,48...)
454

W = =  en 15L =  wordt 15 ( 5,90...)
2,54

l = =  1 

• 3
675 0,20
15

=  geeft 3
1, 48...0, 20
5,90...

c= ⋅  1 

• De gevraagde waarde van c is 27,7 1 

of 

• Als 1W =  en 1l = , dan geldt R c=  1 

• 454G =  en 2,54L =  geeft 3
454

2,54
R c= =  1 

• Het antwoord: 27,7 1 
 
Opmerking 

Als de kandidaat gerekend heeft met 
32,54

454
c =  voor deze vraag geen 

scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 6 

• Voor de ondergrens geldt 3 0,18G
L

=  1 

• Voor de bovengrens geldt 3 0, 22G
L

=  1 

• Dit geeft 30,18G L=  en 30,22G L=  voor de onder- respectievelijk de 
bovengrens 1 

• Het tekenen van de grafiek die hoort bij de ondergrens in de figuur 1 
• Het tekenen van de grafiek die hoort bij de bovengrens in de figuur 1 
• Het arceren van het bedoelde gebied (zie de figuur hieronder) 1 

of 

• Voor de ondergrens geldt 3 0,18G
L

=  1 

• Voor de bovengrens geldt 3 0, 22G
L

=  1 

• Het berekenen van minstens drie bij elkaar behorende waarden van G 

en L bij 3 0,18G
L

=  waarvan minstens één voor een waarde van 24L ≥  1 

• Het berekenen van minstens drie bij elkaar behorende waarden van G 

en L bij 3 0, 22G
L

=  waarvan minstens één voor een waarde van 24L ≥  1 

• Het tekenen van de bijbehorende punten voor onder- en bovengrens in 
de figuur en deze verbinden met een vloeiende lijn 1 

• Het arceren van het bedoelde gebied (zie de figuur hieronder) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Grotere windmolens 
 

 22 maximumscore 7 
• Het totale vermogen van het windpark is 40 0,75 30⋅ = (MW) dus een 

nieuwe windmolen moet een vermogen van (minstens) 3 (MW) hebben 1 
• De formule 4 22,21 10 1,0068hP D−= ⋅ ⋅ ⋅  1 
• De formule 4 0,9 22, 21 10 1,0068 DP D−= ⋅ ⋅ ⋅  1 
• De vergelijking 4 0,9 22, 21 10 1,0068 3D D−⋅ ⋅ ⋅ =  1 
• Oplossen van deze vergelijking geeft 88,8...D =  1 
• De minimale ashoogte is (0,9 88,8... ) 79,9...⋅ =  (meter) 1 
• (10 79,9... 25000 19992347,...⋅ ⋅ = , dus) de gevraagde investering is 

20 miljoen (of 20 000 000) (euro) 1 

of 

• De formule 4 22,21 10 1,0068hP D−= ⋅ ⋅ ⋅  1 
• De formule 4 0,9 22, 21 10 1,0068 DP D−= ⋅ ⋅ ⋅  1 

• Het aantal nieuwe windmolens is 40( ) 4
10

= keer zo klein als het huidige 

aantal windmolens, dus een nieuwe windmolen moet (minstens) 4 keer 
zo veel vermogen hebben als het vermogen van een huidige windmolen 1 

• Dus 0,9 21,0068 D D⋅ moet (minstens) 4 keer zo groot zijn als 
45 21,0068 50 ( 3391,4...)⋅ = , dit geeft 0,9 21,0068 4 3391,4...D D⋅ = ⋅  1 

• Oplossen van deze vergelijking geeft 88,8...D =  1 
• De minimale ashoogte is (0,9 88,8... ) 79,9...⋅ =  (meter) 1 
• (10 79,9... 25000 19987192,...⋅ ⋅ = , dus) de gevraagde investering is 

20 miljoen (of 20 000 000) (euro) 1 
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Compensatiescore 

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

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

einde    VW-1024-a-18-2-c 15 
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VW-1024-h-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 oud programma wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y    

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    σ( ) σ( )S n X   

( ) ( )E X E X   
σ( )σ( ) XX

n
  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p     

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ 
en standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

XZ 
  is standaard-normaal verdeeld en 

μP( ) P( )
σ

gX g Z 
    

 
Differentiëren 
naam van de 
regel  

functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of d d d
d d d
k f g
x g x
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Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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Asperges 

 
Vooral in Zuid-Nederland worden asperges als 
groente geteeld. Uit aspergezaad groeien 
aspergeplanten en als deze voldoende gegroeid 
zijn, worden de asperges geoogst. 
 
De prijs van het zaad is € 4500 per kg. Per hectare 
groeien ongeveer 20 000 aspergeplanten. Hiervoor 
is ongeveer 750 gram zaad nodig. Een 
aspergeplant levert in een oogstseizoen gemiddeld 
twintig asperges. In één kilo gaan gemiddeld tien asperges. 
De gemiddelde opbrengst van één kilo asperges is € 4. 

4p 1 Bereken het verschil van de gemiddelde opbrengst per hectare en de 
kosten voor het benodigde zaad. 
 
De geoogste asperges worden op basis van kleur en dwarsdoorsnede 
gesorteerd. In deze opgave bekijken we witte asperges met een 
dwarsdoorsnede van 10 tot 38 mm. Een aspergeteler heeft in een week in 
mei 20 000 asperges geoogst en daarna gesorteerd. In tabel 1 staan de 
aantallen per klasse weergegeven. 
 
tabel 1 
klasse dwarsdoorsnede

(in mm) 
frequentie 

C1 10-<12 1600 
B1 12-<16 4000 
A1 16-<20 4500 

AA1 20-<28 8800 
AAA1 28-<38 1100 

 
5p 2 Zet de gegevens uit tabel 1 uit op het normaal waarschijnlijkheidspapier 

op de uitwerkbijlage en toon daarmee aan dat de dwarsdoorsneden van 
de geoogste asperges van deze aspergeteler bij benadering normaal 
verdeeld zijn. 
 
We nemen vanaf nu aan dat we de dwarsdoorsneden van asperges 
mogen benaderen met de normale verdeling met µ = 20,1 mm en 
σ = 5,6 mm. Zoals in tabel 1 te zien is, verdelen we de asperges in vijf 
klassen. 
We kunnen nu het percentage asperges in klasse AA1 berekenen met 
behulp van de normale benadering, maar ook met behulp van de 
gegevens uit tabel 1. 
 

4p 3 Bereken deze beide percentages. Rond je antwoord af op hele 
percentages.  
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Op een ochtend oogst een andere aspergeteler 200 asperges. Neem weer 
aan dat de dwarsdoorsneden van asperges benaderd mogen worden met 
de normale verdeling met µ = 20,1 mm en σ = 5,6 mm. 

5p 4 Bereken hoe groot de kans is dat er van de 200 geoogste asperges 
minstens 50 in klasse A1 zitten. 
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Topinkomens 

 
Op 17 mei 2008 stond in de Volkskrant een artikel waarin gesteld werd 
dat de salariskloof tussen topbestuurders en gewone werknemers in 
Nederland steeds groter wordt. Bij het artikel was een figuur afgedrukt 
waarin het gemiddelde van de 100 topinkomens en het modale inkomen in 
de periode 1983-2007 te zien waren. Zie figuur 1. Alle bedragen in deze 
figuur zijn jaarinkomens in euro’s.  
 
figuur 1 

0 1983
1985

1987
1989

1991
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007

modaal
Legenda:

top 100

jaarinkomen
(in euro s)

jaartal

1 600 000

1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000

400 000

200 000

 
 
De Volkskrant stelt dat in de periode 1983-2007 de inkomens van 
topbestuurders elk jaar met gemiddeld 7,2% zijn gestegen. In figuur 1 
staan geen gegevens over topinkomens in 1983 en 1984 omdat die toen 
nog niet openbaar waren. 
In 1985 was het gemiddelde van de 100 topinkomens € 295 000.  
 
Uitgaande van het bedrag voor 1985 levert een gemiddelde groei van 
7,2% per jaar inderdaad ongeveer het gemiddelde jaarsalaris van de 100 
topinkomens op zoals dit in figuur 1 bij 2007 af te lezen is.  

4p 5 Bereken dit gemiddelde jaarsalaris en vergelijk je antwoord met het 
gemiddelde jaarsalaris dat in figuur 1 af te lezen is. 
 
In figuur 1 is ook te zien dat het gemiddelde topinkomen in 2007 
aanzienlijk hoger was dan in 2006. In 2006 was het gemiddelde 
jaarsalaris van de 100 topinkomens € 980 000. Als men met de gegevens 
van 1985 en 2006 berekent met hoeveel procent het gemiddelde 
jaarsalaris van de 100 topinkomens gestegen is, komt men niet uit op 
7,2% per jaar maar op een lager percentage. 

4p 6 Bereken dit percentage in één decimaal nauwkeurig. 
 

Pagina: 283Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 VW-1024-h-18-2-o 7 lees verder ►►►

figuur 2 

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
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2007
jaartal

modaal
jaarinkomen
(in euro s)

 

De kleine staafjes van het modale jaarinkomen uit figuur 1 zijn in figuur 2 
nogmaals weergegeven. Het modale jaarinkomen is een maat voor het 
salaris van de “gewone werknemer”: veel mensen verdienen een salaris 
dat rond dit bedrag ligt. In 1983 verdiende een topbestuurder uit de top-
100 gemiddeld 16 keer zoveel als het modale inkomen en in 2007 
gemiddeld 44 keer zoveel.  

4p 7 Toon aan dat het gemiddelde jaarsalaris van de 100 topinkomens in 2007 
ongeveer 5 keer zo hoog was als in 1983. 
 
Ook binnen de 100 topinkomens zijn nog grote verschillen. In 2004 was 
het gemiddelde jaarsalaris van de 100 topinkomens € 910 000. Het 
gemiddelde jaarsalaris van de 25 hoogste inkomens uit deze groep was 
€ 1 720 000.  

4p 8 Onderzoek of de 25 topbestuurders met de hoogste inkomens gemiddeld 
meer dan drie keer zoveel verdienen als het gemiddelde van de rest van 
de bestuurders uit deze top-100.  
 
Op de website van de Volkskrant kan iemand laten berekenen hoeveel hij 
zou verdienen als zijn salaris de afgelopen 25 jaar evenveel gestegen 
was als dat van topbestuurders. Op de website staat de onderstaande 
tekst: 

tekst 1 
 

Hoe hoog zou jouw topsalaris moeten zijn? Kruip in de huid van een 
topbestuurder en doe net alsof je salaris in de afgelopen 25 jaar even hard 
opliep als het inkomen van de hoogste baas. Vul je huidige salaris in en zie wat 
je eigenlijk had moeten verdienen. Voor het gemak is ervan uitgegaan dat je er 
de afgelopen 25 jaar net als Jan Modaal maar 2,3 procent per jaar aan 
salarisverhoging bij hebt gekregen, terwijl Jan Top er jaarlijks 7 procent op 
vooruitging.

 
Bij ieder salaris dat je invult als huidig salaris geeft de website een salaris 
als antwoord. Dit antwoord is het salaris dat je zou verdienen als je salaris 
even snel gestegen zou zijn als dat van topbestuurders. Het blijkt dat de 
website dan als antwoord een salaris geeft dat ongeveer 3 maal zo hoog 
is als je huidige salaris. 

4p 9 Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoeveel maal zo hoog het 
antwoord van de website is. 
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Zuivere dobbelsteen? 

 
Op de foto zie je twee ronde dobbelstenen. foto 
Op deze dobbelstenen staan aantallen ogen van 
1 tot en met 6, net als op gewone dobbelstenen. 
Een ronde dobbelsteen is hol met binnenin een 
stalen kogeltje. Bij elk getal zit in de holle 
binnenkant een soort kuiltje waar het kogeltje in 
past. Aan het einde van een worp komt het 
kogeltje in zo’n kuiltje terecht. Hierdoor blijft de 
dobbelsteen liggen, bijvoorbeeld met de vier  
onder en de drie boven: er is dan drie gegooid.  
 
Of een dobbelsteen zuiver is of niet, kun je onderzoeken door er een 
groot aantal keer mee te gooien. Dit wordt geïllustreerd door figuur 1. In 
figuur 1 is het resultaat te zien van een aantal simulaties van het gooien 
met een zuivere dobbelsteen. Er werd hierbij alleen gekeken naar het 
aantal drieën. 
 
figuur 1  

aantal worpen

relatieve
frequentie

0
101 102 103 104 105 106

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

 
 
Elk cirkeltje stelt het resultaat van een simulatie voor. Langs de 
horizontale as is het aantal worpen bij een simulatie uitgezet op een 
logaritmische schaalverdeling. Langs de verticale as staat de relatieve 
frequentie van het aantal drieën dat hierbij gegooid is. In figuur 1 is 
bijvoorbeeld te zien dat bij de simulatie van 10 worpen de relatieve 
frequentie 0,1 is: er is precies één keer een drie gegooid. 
 
Figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. Bij een simulatie van 60 worpen is 
4 keer een drie gegooid. 

3p 10 Teken het punt dat bij deze simulatie hoort in de figuur op de 
uitwerkbijlage.  
Licht je werkwijze toe. 
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In figuur 1 is de verwachte relatieve frequentie aangegeven met een 
horizontale lijn op een hoogte van ongeveer 0,167. Dit komt overeen met 
kans 1

6 . Het punt dat hoort bij de simulatie van 200 worpen ligt dichter bij 

deze horizontale lijn dan het punt dat hoort bij de simulatie van 
30 worpen. Bij de simulatie van 200 worpen is het verschil tussen de 
verwachte en de werkelijke relatieve frequentie dus kleiner. 
We kunnen ook kijken naar de verschillen bij het aantal geworpen drieën. 
Rik beweert dat het verschil tussen het werkelijke en het verwachte aantal 
geworpen drieën bij de simulatie van 200 worpen kleiner is dan bij de 
simulatie van 30 worpen. 

5p 11 Onderzoek of Rik gelijk heeft. 
 
Als het aantal gesimuleerde worpen groter wordt, komen de punten van 
de simulaties steeds dichter bij de horizontale lijn te liggen. De resultaten 
van de simulaties benaderen de werkelijke kans van 1

6  dan steeds beter. 

Dit is ook theoretisch te berekenen.  
Het aantal geworpen drieën bij een simulatie van n keer gooien is voor 
grote waarden van n te benaderen met een normale verdeling. Hiermee 
kan men berekenen dat voor een simulatie van 10 000 worpen geldt: de 
kans dat de relatieve frequentie van het aantal geworpen drieën minder 
dan 1% van 1

6  verschilt, is ongeveer 0,35. 

Voor een simulatie van 100 000 worpen is deze kans veel groter.  
6p 12 Laat dit met een berekening zien. 

 
Jesse vermoedt dat de kans om met zijn ronde dobbelsteen drie te gooien 
kleiner is dan 1

6 . Na het zien van figuur 1 besluit hij om 600 keer met zijn 

ronde dobbelsteen te gooien om dit te onderzoeken. Na 600 keer gooien 
heeft hij 87 keer drie gegooid. 

6p 13 Onderzoek of Jesse op grond van dit steekproefresultaat mag 
concluderen dat de kans om met deze dobbelsteen drie te gooien kleiner 
is dan 1

6 . Neem een significantieniveau van 5%. 
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Bouwgrafiek 

 
Bij nieuwbouw stellen gemeentes bestemmingsplannen op om onder meer 
te voorkomen dat een nieuwe wijk een rommelig aanzicht krijgt. 
In het bestemmingsplan voor de wijk “Den Brabander fase 2” van de 
gemeente Alphen-Chaam is de grafiek van figuur 1 opgenomen. 
Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 1 
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In de nieuwe wijk wordt een aantal bouwpercelen verkocht. Een 
bouwperceel is een stuk grond waarvan een gedeelte bebouwd mag 
worden. In figuur 1 kun je aflezen hoeveel vierkante meter bij een 
bepaalde oppervlakte van een bouwperceel maximaal bebouwd mag 
worden. 
Voorbeeld: van een bouwperceel met een oppervlakte van 300 m2 mag 
maximaal 175 m2 bebouwd worden. 
 
Mevrouw Groen koopt een bouwperceel van 20 bij 20 meter. Zij wil 
precies de maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing gebruiken 
voor een vierkant huis. Op de overige grond wil zij rondom het huis 
grindpaden van 3 meter breed aanleggen. 

4p 14 Onderzoek of dit te realiseren is. 
 
Een architectenbureau hanteert als vuistregel dat van een bouwperceel 
maximaal 20 m2 meer dan de helft van de oppervlakte bebouwd zou 
mogen worden. In formulevorm: 
 
 0,5 20B p   

 
Hierin is B de maximale oppervlakte aan bebouwing in m2 en p de 
oppervlakte van een bouwperceel in m2. 
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3p 15 Gebruik de figuur op de uitwerkbijlage om te bepalen vanaf welke 
perceelgrootte de regeling die is weergegeven in figuur 1 strenger is dan 
deze vuistregel. 
 
De bouwpercelen zijn minstens 100 m2 groot. Voor bouwpercelen van 
500 m2 tot 800 m2 neemt de maximale bebouwing lineair toe. Van geen 
enkel bouwperceel mag meer dan 240 m2 bebouwd worden. De grafiek in 
figuur 1 bestaat dus uit drie delen: van 100 tot 500, van 500 tot 800 en 
vanaf 800. 
 
De drie delen van de grafiek in figuur 1 kunnen we elk karakteriseren met 
een beschrijving uit de volgende lijst:  
 toenemend stijgend 
 constant stijgend 
 afnemend stijgend 
 constant 
 afnemend dalend 
 constant dalend 
 toenemend dalend. 
Tussen 100 en 500 is de grafiek afnemend stijgend, van 500 tot 800 
constant stijgend en vanaf 800 constant.  
Met behulp van figuur 1 kunnen we ook een grafiek tekenen van de 
oppervlakte die minimaal onbebouwd moet blijven. Ook de drie delen van 
deze nieuwe grafiek kunnen we karakteriseren met behulp van 
bovenstaande lijst.  

4p 16 Geef voor elk van de drie delen van de nieuwe grafiek een 
karakterisering. Geef een toelichting. 
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Energie 

 
Een machine, zoals een automotor, gebruikt energie in de vorm van 
brandstof. Een machine levert ook energie, maar de hoeveelheid 
geleverde energie is altijd kleiner dan de hoeveelheid energie die erin 
wordt gestopt. Wanneer de hoeveelheid energie die een machine levert 
30% is van de hoeveelheid energie die erin wordt gestopt, spreken we 
van een machine met een rendement R = 0,3. De resterende 70% energie 
gaat verloren, bijvoorbeeld in de vorm van warmte. Het rendement is 
daarom altijd kleiner dan 1. 
 
Aan het einde van de vorige eeuw schreef de Amerikaanse onderzoeker 
J. Ausubel een artikel met de titel ‘Can technology spare the earth?’. 
Daarin beschrijft hij de ontwikkeling van nieuwe machines die een hoger 
rendement hebben en waarmee dus veel brandstof bespaard kan worden.  
In het artikel van Ausubel komt een grafiek voor die de ontwikkeling van 
het rendement van een aantal machines weergeeft. Zie figuur 1.  
 
figuur 1 
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Fuel Cell
(prediction)

Fuel Cell
(prediction)

 
 
Op de verticale as zie je een logaritmische schaalverdeling. Daarmee 

wordt *

1
RR

R



 weergegeven. In deze formule is R het rendement van de 

machine.  
 
Een van de machines uit figuur 1 heeft een rendement van 0,43. 

3p 17 Ga met behulp van een berekening na welke machine in figuur 1 hier 
bedoeld wordt. 
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De punten in figuur 1 geven een trend aan die met de rechte lijn 
aangegeven wordt. Het laatste stuk van deze rechte lijn is een 
voorspelling voor de komende jaren. Zo voorspelt Ausubel een 
brandstofcel (Fuel Cell) met een hoog rendement. Uit figuur 1 volgt dat 
hiervoor geldt dat * 2R  . 

3p 18 Bereken hoe groot het rendement van deze brandstofcel volgens Ausubel 
is. 
 
In figuur 1 is niet R, maar *R  weergegeven ten opzichte van de tijd. Dit is 
gedaan omdat de grafiek dan een rechte lijn wordt als op de verticale as 
een logaritmische schaalverdeling wordt gebruikt. Het gebruik van *R  
levert geen problemen op omdat bij elke waarde van *R precies een 
waarde van R hoort. 

Op grond van de formule *

1
RR

R



 kunnen we beredeneren dat als R 

toeneemt van 0 tot 1, *R  dan ook steeds toeneemt. 
4p 19 Geef deze redenering. 

 
In figuur 1 is de grafiek van *R  een rechte lijn. Dat betekent dat de 
formule voor *R  van de vorm * tR b g   is, met t de tijd in jaren en 0t   

voor het jaar 1700. Uit figuur 1 lezen we af dat bij 1700 de waarde 
* 0,01R   hoort en bij 2050 de waarde * 2R  . 

3p 20 Bereken de waarden van b en g.  
 
 

einde  VW-1024-h-18-2-o 
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wiskunde A VWO oud programma 2018-2 

 
uitwerkbijlage 
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10  

aantal worpen

relatieve
frequentie

0
101 102 103 104 105 106

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
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15  
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 oud programma wiskunde A 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Asperges 

 
 1 maximumscore 4 

• Een hectare levert (ongeveer) 20000 20 40000
10

⋅
=  (kg asperges) 1 

• De opbrengst per hectare is (ongeveer) 40000 4 160000⋅ = (euro) 1 

• De kosten voor het zaad zijn (ongeveer) 3 4500 3375
4
⋅ = (euro) 1 

• Het verschil is (ongeveer) (160000 3375 )156625− = (euro) 1 
 

 2 maximumscore 5 
• De cumulatieve percentages 8; 28; 50,5; 94,5 (en 100)  2 
• De bijbehorende punten (12; 8), (16; 28), (20; 50,5) en (28; 94,5) juist 

weergeven op de uitwerkbijlage 2 
• De getekende punten liggen bij benadering op een rechte lijn (dus de 

dwarsdoorsneden zijn bij benadering normaal verdeeld) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• P(20 28 μ 20,1en σ 5,6)X< < = =  moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,427… dus 43 (%) (of nauwkeuriger) 1 

• Met behulp van de tabel is het percentage 8800 100 (%) 44 (%)
20000

⋅ =  

(of: 94,5 (%) 50,5 (%) 44 (%)− = ) 1 
 

 4 maximumscore 5 
• Beschrijven hoe de kans berekend kan worden dat een asperge in klasse 

A1 zit 1 
• Deze kans is 0,26… 1 
• P( 50) 1 P( 49)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe de binomiale kans P( 49)X ≤  met n = 200 en  

p = 0,26… berekend kan worden 1 
• De gevraagde kans is 0,66 (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Topinkomens 
 

 5 maximumscore 4 
• De groeifactor per jaar is 1,072 1 
• 22295000 1,072B = ⋅  1 
• 1360 000B =  (of nauwkeuriger) 1 
• De conclusie (zoals: deze waarde komt (ongeveer) overeen met de af te 

lezen waarde in de figuur) 1 
 

 6 maximumscore 4 

• De groeifactor per 21 jaar is 980000
295000

 ( 3,322...= ) 1 

• De groeifactor per jaar is 
1
213,322... 1,0588...=  2 

• Dit is een toename van 5,9 (%) 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Een aanpak met behulp van de groeifactor 1,072 1 
• In de periode 1983-2007 steeg het gemiddelde van de 100 topinkomens 

met een factor 241,072  ( 5,3...= ) 2 
• De conclusie dat dit ongeveer 5 keer zo hoog is 1 
of 
• In 1983 was het gemiddelde van de 100 topinkomens (ongeveer) 

16 17000 272000⋅ =  (euro) 1 
• In 2007 was dit (ongeveer) 44 30000 1320000⋅ =  (euro) 1 

• 1320000 4,8...
272000

=  1 

• De conclusie dat dit ongeveer 5 keer zo hoog is 1 
 
Opmerkingen 
− Als gerekend is met de waarde van B die bij vraag 5 is gevonden, 

hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.. 
− In het tweede alternatief is een afleesmarge van 1000 toegestaan. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 maximumscore 4 
• Het opstellen van een vergelijking als 0, 25 1720000 0,75 910000x⋅ + = , 

met x het gemiddelde van de 75 andere topinkomens 2 
• 640000x =  1 

• 1720000 3
640000

<  dus niet meer dan drie keer zoveel 1 

of 
• De 100 topbestuurders verdienden in totaal 100 910000⋅  euro en de 25 

met de hoogste salarissen in totaal 25 1720000⋅  euro 1 
• De 75 overige topbestuurders verdienden samen 48 000 000 euro 1 
• Dit is 640 000 gemiddeld per persoon 1 

• 1720000 3
640000

<  dus niet meer dan drie keer zoveel 1 

 
 9 maximumscore 4 

• De groeifactoren per jaar zijn 1,023 respectievelijk 1,07 1 
• De groeifactoren per 25 jaar zijn 251,023  respectievelijk 251,07  1 

• Het antwoord van de website is dan 
25

25
1,07
1,023

 maal zo hoog 1 

• Het antwoord: 3,07 1 
 
Opmerking 
Als in de berekening gebruik is gemaakt van een voorbeeldsalaris, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zuivere dobbelsteen? 
 

 10 maximumscore 3 

• De relatieve frequentie is 4 0,066...
60

=  1 

• Het tekenen van het punt op de juiste plaats in de figuur 2 
 

 11 maximumscore 5 
• Aflezen uit figuur 1: bij 30 worpen is de relatieve frequentie ongeveer 

0,10 en bij 200 worpen ongeveer 0,13 1 
• Bij 30 worpen is er 0,1 30 3⋅ =  keer drie gegooid en bij 200 worpen is er 

0,13 ⋅ 200 = 26 keer drie gegooid 1 
• Bij 30 worpen is het verschil met het verwachte aantal 5 3 2− =  1 
• Bij 200 worpen is dit 1 1

3 333 26 7− =  (of 33 26 7− = ) 1 
• Dus Rik heeft geen gelijk 1 
 

 12 maximumscore 6 
• ( 100000n =  en 1

6p =  geeft) 2
3μ 16666=  ( 16666,6...= ) 1 

• ( 100000n =  en 1
6p =  geeft) 51

6 6σ 100000 117,85...= ⋅ ⋅ =  1 

• De relatieve frequentie moet liggen tussen 1
60,99 ⋅  en 1

61,01⋅  1 

• Het aantal geworpen drieën moet liggen tussen 16 500 en 1
316833  

( 16833,3...= ) 1 
• Beschrijven hoe P(16500 16833,3...)X< <  berekend kan worden 1 
• P(16500 16833,3) 0,8...X< < =  (dus de kans is veel groter) 1 
 
Opmerking 
Als de bedoelde kans is berekend met gebruikmaking van de binomiale 
verdeling of continuïteitscorrectie, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 13 maximumscore 6 
• 1

0 6H : p =  en 1
1 6H : p <  1 

• Onder H0 is het aantal keer drie gooien binomiaal verdeeld met n = 600 
en 1

6p =  1 
• De overschrijdingskans is P( 87)X ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,08… 1 
• 0,08… > 0,05, dus mag Jesse niet concluderen dat de kans om drie te 

gooien kleiner is dan 1
6  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bouwgrafiek 
 

 14 maximumscore 4 
• Een aanpak waarbij wordt gekeken naar de totale breedte van het 

perceel min de breedte van twee paden 1 
• De zijde van het huis is dan 20 – 6 = 14 (m) 1 
• De oppervlakte van het huis is dan 14 14 196⋅ =  (m2) 1 
• Bij een perceeloppervlakte van 400 (m2) mag maximaal 200 (m2) 

bebouwd worden, dus dit is niet te realiseren 1 

of 
• De oppervlakte van het huis is 200 (m2)  1 
• Een aanpak waarbij wordt gekeken naar de bijbehorende zijde van het 

perceel 1 
• Het perceel heeft dan zijde 200 6+  ( 20,1...)=  (m) 1 
• Dit is meer dan 20 (meter), dus dit is niet te realiseren 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Een tekening van de lijn 0,5 20B p= +  1 
• Het aflezen van het snijpunt van deze lijn met de grafiek bij 325p ≈  1 
• Vanaf een perceelgrootte van 325 m2 is de regeling strenger dan de 

vuistregel 1 
 
Opmerking 
Voor het snijpunt afgelezen waarden van 315p ≈  tot 335p ≈  goed 
rekenen. 
 

 16 maximumscore 4 
• Bij wijze van toelichting een grafiek of tabel van m2 onbebouwd, 

bijvoorbeeld: 1 

• Op 100, 500  (of: tussen 100 en 500) is er toenemende stijging 1 

• Op 500, 800  (of: tussen 500 en 800) is er constante stijging 1 

• Op 800, →  (of: vanaf 800) is er constante stijging 1 

 
 

p 100 200 300 400 500 600 700 800 
m2 onbebouwd 30 62,5 125 200 282,5 375 467,5 560 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Energie 
 

 17 maximumscore 3 

• * 0,43 0,7...
1 0,43

R = =
−

 2 

• In de figuur aflezen dat hierbij hoort: Gas Turbine 1 
 

 18 maximumscore 3 

• * 2R =  geeft 2
1

R
R
=

−
 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 2

3R =  (= 0,66…) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• Als R toeneemt (van 0 tot 1), neemt 1 R−  af 1 

• In de formule 
1

R
R−

 neemt de teller dan toe (en de noemer af) 2 

• Dus 
1

R
R−

 neemt toe als R toeneemt (van 0 tot 1) 1 

of 

• De afgeleide van *R  is 2 2
1 (1 ) 1 1

(1 ) (1 )
R R

R R
⋅ − − ⋅−

=
− −

 2 

• 2
1

(1 )R−
 is voor elke waarde van R (tussen 0 en 1) positief, dus *R  

neemt toe als R toeneemt (van 0 tot 1) 2 
 

 20 maximumscore 3 
• 0,01b =  1 

• De groeifactor per 350 jaar is 2
0,01

 ( 200= ) 1 

• 
1

350200 1,015...g = =  dus 1,02 (of nauwkeuriger) 1 
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Compensatiescore 

21 maximumscore 18 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele 
examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 
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VW-1024-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 wiskunde A 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 15 mei
13:30 - 16:30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Yσ + = σ + σ  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   ( ) ( )S n Xσ = ⋅σ  

( ) ( )E X E X=   
( )( ) X

X
n

σσ =  

 
 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
− 

= = ⋅ ⋅ − 
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅  Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p pσ = ⋅ ⋅ −  

 
 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z

− μ=
σ

 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )g
X g Z

− μ< = <
σ

 

 
 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
=  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 

d d d
d d d
k f g

x g x
= ⋅  
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Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g a
a b

b
− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  

Pagina: 308Voor 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).



 

 VW-1024-a-17-1-o 4 / 13 lees verder ►►►

Zonnepanelen1) 

 

 
 
Veel mensen denken erover om zonnepanelen aan te schaffen. Bedrijven 
spelen daarop in en geven daar allerlei informatie over op hun websites. 
Op een dergelijke website tref je de volgende tekst aan: 
 
Omdat de elektriciteitsprijs voortdurend stijgt, kan investeren in 
zonnepanelen interessant zijn. Laten we om te beginnen eens uitgaan van 
een stijging van de elektriciteitsprijs van 5% per jaar. Verder gaan we uit 
van een zonnepanelen-installatie met een opbrengst van 1750 kWh 
(kilowattuur) elektriciteit per jaar en een aanschafprijs van € 2995. 
 

3p 1 Hoeveel jaar duurt het, volgens de informatie op deze website, voordat de 
elektriciteitsprijs verdubbeld is? 
 
Voor het vervolg van deze opgave gaan we niet meer uit van een 
jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs maar van een vaste prijs van 
€ 0,225 per kWh. 
 
 

noot 1 Deze gehele opgave is gebaseerd op gegevens zoals die in 2013 bekend waren. 

Pagina: 309Voor 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).



 

 VW-1024-a-17-1-o 5 / 13 lees verder ►►►

In onderstaande tabel zie je een overzicht van de prijs en opbrengst van 
verschillende zonnepaneelsystemen van een ander bedrijf. Om de 
opbrengst in euro's te berekenen, rekent men met de prijs die de eigenaar 
van de zonnepanelen zou moeten betalen als hij de elektriciteit van een 
elektriciteitsbedrijf zou moeten kopen. 
 
tabel  

aantal panelen 8 12 18 

aanschafprijs van het systeem € 4699 € 6299 € 8599 

verwachte elektriciteitsopbrengst (kWh per jaar) 1667 2500 3750 

 
De overheidssubsidie2) van 15% van de aanschafprijs is nog niet verwerkt in 
de prijzen van de tabel. De overheidssubsidie bedraagt maximaal € 650. 
 
De terugverdientijd is de periode die het duurt tot het aankoopbedrag 
van het systeem is terugverdiend via besparing op de elektriciteitskosten. 
In het begin van 2013 schafte iemand het systeem van 12 zonnepanelen 
aan met overheidssubsidie. 

4p 2 Bereken, uitgaande van de verwachte elektriciteitsopbrengst, in welk jaar 
het aankoopbedrag volledig is terugverdiend. 
 
Als je de panelen zelf installeert, is de aanschafprijs lager. De aanbieder 
rekent dan € 1300 vaste kosten voor het systeem en € 325 per paneel. De 
elektriciteitsopbrengst van de panelen verandert niet bij een doe-het-
zelfsysteem. Bij de volgende vragen laten we de subsidie buiten 
beschouwing. 
Voor T, de terugverdientijd in jaren, kun je dan de volgende formule 
opstellen: 

 
1300 325

46,9
+= x

T
x

  

met x het aantal panelen dat aangeschaft wordt.  

4p 3 Leid deze formule af uit de gegevens.  
 

4p 4 Laat met behulp van de afgeleide van T zien dat de terugverdientijd daalt 
als je meer panelen aanschaft. 
 
 
 
 
 
 

noot 2 In 2013 werd er door de overheid subsidie verstrekt bij het aanschaffen van 

zonnepanelen. 
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De sociale ladder 
 
In het najaar van 2012 publiceerde NRC Handelsblad een artikel over de 
inkomensverdeling in de Verenigde Staten. 
 
In dit artikel wordt een model beschreven waarin per inkomensklasse 
aangegeven wordt hoe groot de kans is dat je, als je geboren bent in een 
gezin in die inkomensklasse, zelf terechtkomt in een bepaalde 
inkomensklasse. Zie onderstaande figuur. Er worden vijf even grote 
inkomensklassen onderscheiden. Dit model gebruiken we in de rest van 
de opgave. 
 
figuur  

43%43%

27%27%

17%17%

9%9%

4%4%

20%20% 20%20% 20%20% 20%20% 20%20%

25%25%

24%24%

18%18%

20%20%

14%14%

14%14%

20%20%

23%23%

24%24%

19%19%

9%9%

20%20%

23%23%

24%24%

24%24%

8%8%

10%10%

19%19%

23%23%

40%40%

laagste hoogste
INDELING INKOMENSGROEPEN VAN DE OUDERS

kansen van kinderen

 
 
Je kunt bijvoorbeeld aflezen dat van de kinderen met ouders in de laagste 
inkomensklasse 4% in de hoogste inkomensklasse terecht zal komen. 
Dus: als je in de laagste inkomensklasse geboren wordt, heb je 4% kans 
om zelf in de hoogste inkomensklasse terecht te komen. 
 
De bewering "Amerikanen zitten vast op de sociale ladder" die in het 
artikel gedaan wordt, wekt de suggestie dat de kans heel groot is dat 
iemand in dezelfde inkomensklasse terechtkomt als zijn ouders. 
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3p 5 Bereken hoeveel procent van de mensen in de VS volgens de figuur in 
dezelfde inkomensklasse als hun ouders zal komen. 
 
Iemand die in de laagste inkomensklasse geboren is, heeft (zie figuur) 
een kans van 0,57 om zelf in een hogere inkomensklasse terecht te 
komen. We kijken nu naar een groep van 200 mensen die allemaal in de 
laagste inkomensklasse geboren zijn. 

4p 6 Bereken de kans dat meer dan de helft van deze mensen in een hogere 
inkomensklasse terechtkomt. 
 
Er zijn wel kritische geluiden als het gaat om de gegevens uit de figuur. 
Dat slechts 4% van alle kinderen van ouders uit de laagste klasse het tot 
de hoogste klasse zou brengen, vindt men wel erg weinig. 
Om te onderzoeken of die 4% inderdaad te laag is ingeschat, heeft men 
een steekproef van 600 Amerikanen genomen van wie de ouders uit de 
laagste inkomensklasse kwamen. Hiervan bleken 34 personen nu tot de 
hoogste inkomensklasse te behoren. 

6p 7 Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding geeft om te concluderen 
dat die 4% te laag is ingeschat. Neem een significantieniveau van 5%.  
 
In het krantenartikel stond bij de figuur rechtsonder naast de 8%: 
"8% kans dat je in de hoogste inkomensklasse geboren wordt en in de 
laagste inkomensklasse terechtkomt." Volgens Nico is die tekst niet juist: 
de kans dat een willekeurig iemand in de VS in de hoogste 
inkomensklasse geboren wordt en later in de laagste inkomensklasse 
terechtkomt, is niet 8%. 

3p 8 Laat zien dat Nico gelijk heeft door te berekenen hoe groot deze kans dan 
wel is.  
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Eén miljard hartslagen 
 
Een veelgehoorde bewering is dat het hart van zoogdieren gedurende hun 
leven ongeveer een miljard keer slaat. We gaan dat in deze opgave 
onderzoeken. 
 
Een zeker hondenras heeft een gemiddelde hartslag van 125 slagen per 
minuut. Met behulp van de bewering kun je dan de gemiddelde 
levensduur van dit ras berekenen. 

2p 9 Bereken zo de gemiddelde levensduur in jaren van dit hondenras.  
 
Naar aanleiding van deze bewering kan een formule voor het verband 
tussen de hartslag en de levensverwachting opgesteld worden: 

 
1900

H
L

=  

Hier is L de levensverwachting (in jaren) en H de hartslag (in slagen per 
minuut). 
 

4p 10 Toon aan dat deze formule uit de veelgehoorde bewering volgt. 
 
Bij controle blijkt dat er dieren zijn waarvoor de formule ongeveer klopt, 
maar ook dieren waar de formule helemaal niet voor klopt, zoals de aap 
en de muis. In werkelijkheid is het verband anders. In de figuur is de 
hartslag van een aantal soorten zoogdieren uitgezet tegen hun 
levensverwachting. Langs de verticale as is een logaritmische 
schaalverdeling gebruikt.  
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figuur 

10

100

1000

muismuismuis
hamsterhamsterhamster

ratratrat
aapaapaap

katkatkatmarmotmarmotmarmot
hondhondhond

girafgirafgiraf
tijgertijgertijger

ezelezelezel paardpaardpaard
leeuwleeuwleeuw
olifantolifantolifant

walviswalviswalvis

hartslag H
(slagen per

minuut)

levensverwachting L (jaren)
0 10 20 30 40 50 60 70

 
 
De punten die de hamster en de walvis weergeven, liggen nagenoeg op 
de getekende rechte lijn. De walvis heeft een levensverwachting van 
60 jaar en een hartslag van 25 slagen per minuut. De hamster heeft een 
levensverwachting van 3 jaar en een hartslag van 450 slagen per minuut.  
 
Het verband tussen H (de hartslag in slagen per minuut) en L (de 
levensverwachting in jaren) is (bij benadering) exponentieel en is dus te 
schrijven als:  

 = ⋅ LH b g  

Uit de grafiek volgt dat b bij benadering 520 is en g bij benadering 0,95. 
4p 11 Bereken met behulp van de gegevens van de hamster en de walvis g in 

drie decimalen en b in gehelen.  
 

Met de formule 520 0,95LH = ⋅  kun je de hartslag berekenen als je de 

levensverwachting weet. Logischer is het om de levensverwachting te 
berekenen als je van een zoogdier de hartslag gemeten hebt.  

Daarom willen we de formule 520 0,95LH = ⋅  herleiden tot de vorm:  

 log( )L a H b= ⋅ +   

5p 12 Voer deze herleiding uit. Geef a en b in 2 decimalen nauwkeurig.  
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De Vierdaagse van Nijmegen 
 
De Vierdaagse van Nijmegen is een wandelevenement in juli dat ieder 
jaar heel wat uitvallers kent. Dat aantal uitvallers heeft vaak te maken met 
de temperatuur tijdens de Vierdaagse. 
 
Regelmatig maakt het KNMI, voorafgaand aan een bepaald jaar, een 
kansmodel van de verdeling van de hoogste temperatuur in dat jaar. Deze 
kansmodellen worden gebaseerd op de gegevens (de hoogste 
temperaturen) uit de voorgaande jaren. Het KNMI gaat ervan uit dat het 
daarbij steeds om normale verdelingen gaat. Twee van dergelijke 
modellen zie je in figuur 1. Je kunt zien dat het model van 2006 ten 
opzichte van dat van 1980 sterk naar rechts is verschoven. In figuur 1 is 
te zien dat de kans op een hoogste temperatuur van, bijvoorbeeld, 35 °C 
of meer in 2006 fors groter is dan in 1980.  
 
figuur 1 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
warmste moment in het jaar in ºC

normale verdeling voor 1980normale verdeling voor 1980normale verdeling voor 1980normale verdeling voor 1980

normale verdeling voor 2006normale verdeling voor 2006normale verdeling voor 2006normale verdeling voor 2006

 
 
Bij de normale verdelingscurve van 2006 hoort μ 33,5=  en σ 1,8= . 

3p 13 Bereken voor 2006 op basis van het model van 2006 de kans op een 
hoogste temperatuur van 35 °C of meer. 
 
Voor 1980 was de kans op een hoogste temperatuur van 35 °C of meer 
veel kleiner. Die kans was slechts 0,01. De kans op een hoogste 
temperatuur van 31,0 °C of meer was toen 0,5. 

4p 14 Bereken de standaardafwijking voor het jaar 1980. Geef je antwoord in 
één decimaal nauwkeurig.  
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Ook voor 1951 heeft het KNMI een normale verdelingscurve bepaald. 
Voor die verdeling van 1951 geldt: μ 29,8=  en σ 1,8= . 

Op de uitwerkbijlage zijn, behalve de temperatuurverdelingen van 1980 en 
2006, ook nog vier andere verdelingen A tot en met D getekend. Eén van 
deze vier hoort bij de verdeling van 1951.  

4p 15 Welke van de vier grafieken A tot en met D op de uitwerkbijlage hoort  
bij 1951? Licht je antwoord toe. 
 
Het is natuurlijk niet zo dat het warmste moment van een jaar ook altijd 
tijdens de Vierdaagse valt. Zoals te zien is in figuur 2 gebeurde dat wel in 
1972 en in 2006. In deze figuur staat ook de trendlijn van de maximale 
temperaturen tijdens de Vierdaagse. 
 
figuur 2 
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Deze trendlijn van de Vierdaagse is een rechte lijn. 

5p 16 Stel een formule op van deze trendlijn en bereken daarmee in welk jaar 
de trendlijn een maximale temperatuur van 28 °C zal geven tijdens de 
Vierdaagse. 
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De formule van Riegel en kilometertijden 
 
De marathonloper Pete Riegel ontwikkelde een eenvoudige formule om te 
voorspellen welke tijd een hardloper nodig zou hebben om een bepaalde 
afstand af te leggen, op basis van zijn tijden op eerder gelopen afstanden. 
Die formule luidt als volgt: 

 

1,07
2

2 1
1

d
T T

d

 
= ⋅ 

 
 

1T  is de tijd, uitgedrukt in seconden, die gelopen is op de afstand 1d  en 2T  

is de voorspelde tijd in seconden op de afstand 2d . De formule is geldig 

voor afstanden vanaf 1500 meter tot en met 42 195 meter, de marathon. 
De formule is onafhankelijk van de gebruikte eenheden, dus 1d  en 2d  
mogen bijvoorbeeld allebei in km worden ingevuld of allebei in m. 
 
Harald loopt de 1500 meter in 4 minuten en 52 seconden. 

3p 17 Bereken in minuten en seconden Haralds te verwachten tijd op de  
10 000 meter. 
 
Het ligt voor de hand dat de gemiddelde snelheid lager wordt als de te 
lopen afstand groter wordt. Dat is ook in overeenstemming met de 
formule: als de afstand tweemaal zo groot wordt, dan geldt volgens de 
formule van Riegel dat de gemiddelde snelheid altijd met hetzelfde 
percentage afneemt. 

5p 18 Bereken dit percentage. 
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Een andere maat voor de snelheid is de kilometertijd K, het aantal 
seconden dat een hardloper gemiddeld per kilometer nodig heeft. In 
formulevorm:  

 = T
K

d
 

Hierbij is T de totale tijd in seconden en d de afstand in kilometers. 
 
Als we naar de wereldrecords op de langere loopafstanden kijken, dan 
blijken de kilometertijden heel goed te voorspellen te zijn met de formule 
van Riegel. Dat is opmerkelijk want die afstanden werden door 
verschillende hardlopers gelopen. 
 
Het wereldrecord op de 1500 meter is precies 3 minuten en 26 
seconden1). Uitgaande van dit wereldrecord kunnen de tijden voor de 
wereldrecords op de andere afstanden met behulp van de formule van 

Riegel berekend worden met 
1,07

206
1,5
d

T
 = ⋅ 
 

. In deze formule is T  de 

gelopen tijd in seconden voor het wereldrecord op de afstand d  km.  
 

Met behulp van deze formule en de formule 
T

K
d

=  is het mogelijk de 

volgende formule op te stellen voor de kilometertijden van de 
wereldrecords: 

 0,07133,49K d= ⋅  

Hierbij is K de kilometertijd in seconden en d de afstand in kilometers. 
 

4p 19 Laat zien hoe de laatste formule met behulp van de andere formules kan 
worden opgesteld. 
 

4p 20 Laat, uitgaande van 0,07133,49K d= ⋅ , met behulp van de afgeleide ′K  

zien dat de kilometertijden afnemend stijgen. 
 

noot 1 Dit record geldt sinds 1998. In deze opgave gaan we ervan uit dat dit record nog 

steeds geldt. 

einde  
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 VW-1024-a-17-1-u 

wiskunde A VWO 2017-1 

 
uitwerkbijlage 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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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 78 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

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

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

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

 
 

Zonnepanelen  
 

 1 maximumscore 3 
• Na t jaar is de prijs met een factor 1,05t vermenigvuldigd 1 
• De vergelijking 1,05 2t =  moet worden opgelost 1 
• 15 (jaar) (of 14 (jaar)) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De opbrengst per jaar is 0, 225 2500 562,50⋅ =  (euro) 1 
• 6299 0,15 944,85⋅ = ; dit is meer dan 650 (euro) dus 650 (euro) subsidie 1 
• Het aankoopbedrag is 6299 650 5649− =  (euro) 1 

• De terugverdientijd is 5649 10,04
562,50

≈  (jaar) dus in 2023 is het volledig 

terugverdiend 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat als antwoord geeft ‘in het elfde jaar’, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen.  
 

 3 maximumscore 4 
• Uit de tabel volgt dat de elektriciteitsopbrengst per paneel per jaar 

208,3 (of 208,4) (kWh) is 1 
• De opbrengst in euro's voor x panelen is 0, 225 208,3 46,9= ⋅ ⋅ =O x x  

(euro per jaar) 1 
• Voor de aanschafprijs geldt: 1300 325P x= +  1 

• De formule is dan: 1300 325
46,9
+ = = 

 
P xT
O x

 1 

 
 4 maximumscore 4 

• 2
d 325 46,9 (1300 325 ) 46,9
d (46,9 )

⋅ − + ⋅
=

T x x
x x

 2 

• Deze afgeleide herleiden tot 2

1300 46,9
(46,9 )x

− ⋅  2
60970

(46,9 )x
 −
= 
 

 1 

• De afgeleide is altijd negatief (dus de terugverdientijd daalt) 1 

of 

• 2
d 325 46,9 (1300 325 ) 46,9
d (46,9 )

⋅ − + ⋅
=

T x x
x x

 2 

• Een schets van de afgeleide  1 
• De afgeleide is altijd negatief (dus de terugverdientijd daalt) 1 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De sociale ladder  
 

 5 maximumscore 3 
• Van de laagste inkomensklasse zal 43% van de kinderen in de laagste 

klasse blijven, dat is 8,6% van alle inwoners 1 
• Zo ook voor de overige klassen: 4,8%; 4,6%; 4,8% en 8% 1 
• Het antwoord: 31(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Alle inkomensklassen zijn even groot, dus de percentages mogen 
gemiddeld worden 1 

• Dat gemiddelde is 43 24 23 24 40
5

+ + + +   1 

• Het antwoord: 31(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 4  
• Het aantal personen (X) dat in een hogere inkomensklasse terechtkomt, 

is binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 0,57  1 
• P(X ≥ 101) = 1 – P(X ≤ 100) 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 0,97 (of 97%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 6 
• De hypothese H0: p = 0,04 moet getoetst worden tegen H1: p > 0,04 1 
• Het aantal (X) is binomiaal verdeeld met n = 600 en p = 0,04 (onder H0) 1 
• P(X ≥ 34) = 1 – P(X ≤ 33) 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• P( 34) 0,03≥ ≈X  1 
• 0,03 < 0,05, er is dus voldoende aanleiding (om te concluderen dat 4% 

te laag is ingeschat) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• De kans dat je in de hoogste inkomensklasse geboren wordt, is 20% (of 

0,2)  1 
• De kans dat je in de hoogste inkomensklasse geboren wordt en in de 

laagste inkomensklasse terechtkomt, is 0, 20 0,08 0,016⋅ =  (of 1,6%) (en 
dit is ongelijk aan 8%, dus Nico heeft gelijk) 2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Eén miljard hartslagen 
 

 9 maximumscore 2 
• Het hondenras heeft een levensduur van  

1 miljard 8 000 000
125

 = 
 

 minuten 1 

• Dat is 8 000 000 15
60 24 365

≈
⋅ ⋅

 (of 8 000 000 15
60 24 365,25

≈
⋅ ⋅

) (jaar) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• 125 slagen per minuut betekent 365 24 60 125 65 700 000⋅ ⋅ ⋅ =  slagen per 
jaar (of 365,25 24 60 125 65 745 000⋅ ⋅ ⋅ ≈  slagen per jaar) 1 

• De levensduur is 1000 000 000 15
65 700 000

≈ (jaar) (of nauwkeuriger) (of 

1 000 000 000 15
65 745 000

≈  (jaar) (of nauwkeuriger)) 1 

 
 10 maximumscore 4 

• Het aantal minuten in een jaar is: 60 24 365 525600⋅ ⋅ = (of 
60 24 365,25 525960⋅ ⋅ = ) 1 

• Er geldt: 9525600 10L H⋅ =  1 

• 
910

525600
H

L
=  1 

• 
910 1900

525600
≈  dus 1900H

L
=  1 

 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat de vraag beantwoordt door met behulp van 

1900H
L

=  na te gaan dat 525600 H L⋅ ⋅  gelijk is aan 1 miljard, ten 

hoogste 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
− Als een kandidaat voor het aantonen van de formule gebruik heeft 

gemaakt van de figuur, hiervoor geen scorepunten toekennen.  
− Als een kandidaat bij de vorige vraag en bij deze vraag tweemaal op 

dezelfde wijze rekent op basis van een foute omzetting van minuten in 
jaren, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 4 

• Voor de groeifactor g geldt: 57 25
450

g =  1 

• De groeifactor is 
1

5725
450

g  =  
 

 1 

• De beginwaarde is 
1

57
3

450

25
450

       

 dus in gehelen 524 1 

• De groeifactor in drie decimalen is 0,951 1 
 

 12 maximumscore 5 

• 0,95
520

L H
=  1 

• 0,95 log
520

 =  
 

HL  1 

• 
log

520
log(0,95)

 
 
 =

H

L  1 

• ( )log log(520)
log(0,95)

−
=

H
L  1 

• ( )44,89 log 121,92L H= − ⋅ +  (dus 44,89= −a  en 121,92=b ) 1 

of 

• log( ) log(520 0,95 )= ⋅ LH  1 
• log( ) log(520) log(0,95 )= + LH  1 
• log( ) log(520) log(0,95)= + ⋅H L  1 

• ( )log log(520)
log(0,95)

−
=

H
L  1 

• ( )44,89 log 121,92L H= − ⋅ +  (dus 44,89= −a  en 121,92=b ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De Vierdaagse van Nijmegen  
 

 13 maximumscore 3 
• P( 35 33,5 en 1,8)X ≥ µ = σ =  moet berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,20 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met 34,5 °C heeft gerekend in plaats van 35 °C, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 14 maximumscore 4 
• Het gemiddelde van 1980 is 31,0 1 
• Er moet gelden: P( 35 31,0 en ?) 0,01X ≥ µ = σ = =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 1,7 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met 34,5 °C heeft gerekend in plaats van 35 °C, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• De standaardafwijking van 1951 is gelijk aan die van 2006  1 
• De grafiek van 1951 heeft dezelfde vorm als die van 2006 (of de top 

ligt even hoog of de grafiek is even breed als die van 2006) 1 
• De grafiek van 1951 moet symmetrisch zijn in de verticale lijn bij 

μ 29,8=  1 
• Grafiek B hoort dus bij 1951 1 

of 

• Grafieken C en D vallen af in verband met het gemiddelde 1 
• De standaardafwijking van 1951 is gelijk aan de standaardafwijking van 

2006 1 
• De grafiek van 1951 heeft dezelfde vorm als die van 2006 (of de top 

ligt even hoog of de grafiek is even breed als die van 2006) 1 
• Grafiek B hoort dus bij 1951 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 5 
Een aanpak als: 
• Een formule van de trendlijn is van de vorm = +y at b  (met t = 0 in 

1950) 1 
• De begintemperatuur is 22 °C, dus b  = 22 1 

• Een punt op de grafiek is (40, 24) dus 24 22 0,05
40

a −
= =  (dus de 

gevraagde formule is 0,05 22)= +y t  1 
• De vergelijking 0,05 22 28t + =  moet worden opgelost 1 
• Het antwoord: t = 120, dus in het jaar 2070 1 
 
Opmerking  
Voor het aflezen van een of meer punten uit de grafiek geldt, uitgaande van 
de horizontale coördinaat, een afleesmarge van 0,3 °C voor de verticale 
coördinaat.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De formule van Riegel en kilometertijden 
 

 17 maximumscore 3 
• 4 minuten en 52 seconden komt overeen met 292 seconden 1 

• 
1,07

2
10000292 2223
1500

T  = ⋅ ≈ 
 

 (seconden) (of nauwkeuriger) 1 

• Dat is 37 minuten en 3 seconden 1 
 

 18 maximumscore 5 
Een aanpak als: 
• Als, bijvoorbeeld, 1 1500d =  (m) en 1 292T =  (s), dan is 

2 12 3000d d= ⋅ =  (m)  1 

• Dan geldt: 
1,07

2
3000292 ( 613,03)
1500

T  = ⋅ ≈ 
 

(s) 1 

• De gemiddelde snelheden zijn: 1500 ( 5,137)
292

≈ (m/s) en 

3000 ( 4,894)
613,03

≈ (m/s) 1 

• 4,894 ( 0,953)
5,137

≈   1 

• Het antwoord: (een afname van) 5(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Als 1T  de tijd op afstand 1d  is, dan geldt, met 2 12d d= ⋅ , dat 
1,07 1,07

2 1
2 1 1

1 1

2   ⋅
= ⋅ = ⋅   

   

d dT T T
d d

 1 

• 1,07
2 1 12 ( 2,099 )= ⋅ ≈ ⋅T T T  1 

• De gemiddelde snelheid 2 2 1
1,07 1,07

2 1 1

2
2 2

d d d
T T T

 
= = ⋅ ⋅ 

 1 

• 1,07

2 ( 0,953)
2

≈   1 

• Het antwoord: (een afname van) 5(%) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 4 

• 

1,07

206
1,5
d

TK
d d

 ⋅    = = 
 

  1 

• 

1,07

1,07206
1,5
⋅

=

d

K
d

  1 

• 
1,07133,49 ⋅

=
dK

d
  1 

• 0,07133,49= ⋅K d  1 

of 

• 
1,07 1,07

1,07206 206
1,5 1,5
d dT

  = ⋅ = ⋅     
 1 

• 1,07133,49= ⋅T d  1 

• 
1,07133,49T dK

d d
⋅ = = 

 
 1 

• 0,07133,49= ⋅K d  1 
 

 20 maximumscore 4 
• 0,07 1133,49 0,07 −′= ⋅ ⋅K d  1 
• 0,93 0,93133,49 0,07 ( 9,34 )K d d− −′= ⋅ ⋅ ≈ ⋅  1 
• ′K  is positief, dus K is stijgend 1 
• ′K  daalt vanwege de negatieve exponent (dus K is afnemend stijgend) 1 

of 

• 0,07 1133,49 0,07 −′= ⋅ ⋅K d  1 
• Een schets van de grafiek van ′K  1 
• ′K  is positief, dus K is stijgend 1 
• De grafiek van ′K  daalt (dus K is afnemend stijgend) 1 
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Compensatiescore 

 21 maximumscore 18 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele  
examen maximaal 2 scorepunten.  
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal

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

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

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 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    VW-1024-a-17-1-c 13 
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VW-1024-a-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

wiskunde A vwo 

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo:  
 
 
Op pagina 11, vraag 17 moet 
 
 
Dat is 37 minuten en 3 seconden  
 
vervangen worden door:  
 
Dat is 37 minuten en 3 seconden (of nauwkeuriger) 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1024-f-17-1-o-HV

Examen VWO 

2017 
 
 
 

   herziene versie wiskunde A (pilot) 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

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. 

tijdvak 1
maandag 15 mei
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x 

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x   

quotiëntregel 
( )( )
( )

f x
q x

g x
 2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  


kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g

x g x
 

Logaritmen  
regel voorwaarde

     log log logg g ga b ab  >0, 1, >0, >0 g g a b

   log log logg g g a
a b

b
    
 

>0, 1, >0, >0 g g a b

   log logg p ga p a  >0, 1, >0 g g a

   
 

log
log

log

p
g

p

a
a

g
 > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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 VW-1024-f-17-1-o 4 / 15 lees verder ►►►

Zonnepanelen1) 

Veel mensen denken erover om zonnepanelen aan te schaffen. Bedrijven 
spelen daarop in en geven daar allerlei informatie over op hun websites. 
Op een dergelijke website tref je de volgende tekst aan: 

Omdat de elektriciteitsprijs voortdurend stijgt, kan investeren in 
zonnepanelen interessant zijn. Laten we om te beginnen eens uitgaan van 
een stijging van de elektriciteitsprijs van 5% per jaar. Verder gaan we uit 
van een zonnepanelen-installatie met een opbrengst van 1750 kWh 
(kilowattuur) elektriciteit per jaar en een aanschafprijs van € 2995. 

Verder wordt er op de website gerekend met een elektriciteitsprijs van  
€ 0,225 per kWh voor het eerste jaar na de aanschaf van de 
zonnepanelen en vervolgens met een jaarlijkse toename van de 
elektriciteitsprijs van 5%.  

Om de opbrengst in euro’s te berekenen, wordt op diezelfde website 
gerekend met de prijs die de eigenaar van de zonnepanelen zou moeten 
betalen als hij de elektriciteit van een elektriciteitsbedrijf zou moeten 
kopen. 

Met behulp van deze gegevens is het mogelijk een formule op te stellen 

van de vorm 1tZ a b     met Z de opbrengst in euro’s van de 
zonnepanelen in jaar t. Hierbij is t = 0 het moment van aanschaf van 
zonnepanelen. 

4p 1 Bereken de waarden van a en b in twee decimalen nauwkeurig. 

noot 1 Deze gehele opgave is gebaseerd op gegevens zoals die in 2013 bekend waren. 
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 VW-1024-f-17-1-o 5 / 15 lees verder ►►►

Voor het vervolg van deze opgave gaan we niet meer uit van een 
jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijs maar van een vaste prijs van  
€ 0,225 per kWh. 
In onderstaande tabel zie je een overzicht van de prijs en opbrengst van 
verschillende zonnepaneelsystemen van een ander bedrijf.  

tabel  

aantal panelen 8 12 18 

aanschafprijs van het systeem € 4699 € 6299 € 8599 

verwachte elektriciteitsopbrengst (kWh per jaar) 1667 2500 3750 

De overheidssubsidie2) van 15% van de aanschafprijs is nog niet verwerkt 
in de prijzen van de tabel. De overheidssubsidie bedraagt maximaal € 650. 

De terugverdientijd is de periode die het duurt tot het aankoopbedrag 
van het systeem is terugverdiend via besparing op de elektriciteitskosten. 
In het begin van 2013 schafte iemand het systeem van 12 zonnepanelen 
aan met overheidssubsidie. 

4p 2 Bereken, uitgaande van de verwachte elektriciteitsopbrengst, in welk jaar 
het aankoopbedrag volledig is terugverdiend. 

Als je de panelen zelf installeert, is de aanschafprijs lager. De aanbieder 
rekent dan € 1300 vaste kosten voor het systeem en € 325 per paneel. De 
elektriciteitsopbrengst van de panelen verandert niet bij een doe-het-
zelfsysteem.  
Als je 10 of meer panelen koopt, is de overheidssubsidie € 650. Voor T, 
de terugverdientijd in jaren, heeft de aanbieder de volgende formule 
opgesteld: 

650 325
46,9

x
T

x




met x het aantal panelen dat aangeschaft wordt en 10x  .  

4p 3 Beredeneer met behulp van de formule van de afgeleide van T voor 
10x   dat de terugverdientijd daalt als je meer panelen aanschaft.  

Voor de aanschaf van 9 panelen of minder van een doe-het-zelfsysteem 
geldt een andere formule omdat de overheidssubsidie dan 15% van de 
aanschafprijs is. De aanschafprijs bestaat uit de vaste kosten plus de 
kosten per paneel. 

4p 4 Stel een formule op voor de terugverdientijd T in jaren en x het aantal 
zonnepanelen voor 9x  . 

noot 2 In 2013 werd er door de overheid subsidie verstrekt bij het aanschaffen van 

zonnepanelen. 
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Eén miljard hartslagen  
 
Een veelgehoorde bewering is dat het hart van zoogdieren gedurende hun 
leven ongeveer een miljard keer slaat. We gaan dat in deze opgave 
onderzoeken. 
 
Een zeker hondenras heeft een gemiddelde hartslag van 125 slagen per 
minuut. Met behulp van de bewering kun je dan de gemiddelde 
levensduur van dit ras berekenen. 

2p 5 Bereken zo de gemiddelde levensduur in jaren van dit hondenras. 
 
Naar aanleiding van deze bewering kan een formule voor het verband 
tussen de hartslag en de levensverwachting opgesteld worden: 

 
1900

H
L

  

Hier is L de levensverwachting (in jaren) en H de hartslag (in slagen per 
minuut). 
 

4p 6 Toon aan dat deze formule uit de veelgehoorde bewering volgt. 
 

4p 7 Stel de formule van de afgeleide van H op en beredeneer aan de hand 
van deze formule dat H afnemend dalend is. 
 
Bij controle blijkt dat er dieren zijn waarvoor de formule ongeveer klopt, 
maar ook dieren waar de formule helemaal niet voor klopt, zoals de aap 
en de muis. In werkelijkheid is het verband anders. In de figuur is de 
hartslag van een aantal soorten zoogdieren uitgezet tegen hun 
levensverwachting. Langs de verticale as is een logaritmische 
schaalverdeling gebruikt.  
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figuur 

10

100

1000

muismuismuis
hamsterhamsterhamster

ratratrat
aapaapaap

katkatkatmarmotmarmotmarmot
hondhondhond

girafgirafgiraf
tijgertijgertijger

ezelezelezel paardpaardpaard
leeuwleeuwleeuw
olifantolifantolifant

walviswalviswalvis

hartslag H
(slagen per

minuut)

levensverwachting L (jaren)
0 10 20 30 40 50 60 70

 

De punten die de hamster en de walvis weergeven, liggen nagenoeg op 
de getekende rechte lijn. De walvis heeft een levensverwachting van 
60 jaar en een hartslag van 25 slagen per minuut. De hamster heeft een 
levensverwachting van 3 jaar en een hartslag van 450 slagen per minuut.  
 
Het verband tussen H (de hartslag in slagen per minuut) en L (de 
levensverwachting in jaren) is (bij benadering) exponentieel en is dus te 
schrijven als: 

 LH b g   

Uit de grafiek volgt dat b bij benadering 520 is en g bij benadering 0,95. 
4p 8 Bereken met behulp van de gegevens van de hamster en de walvis g in 

drie decimalen en b in gehelen.  
 

Met de formule 520 0,95LH    kun je de hartslag berekenen als je de 

levensverwachting weet. Logischer is het om de levensverwachting te 
berekenen als je van een zoogdier de hartslag gemeten hebt.  

Daarom willen we de formule 520 0,95LH    herleiden tot de vorm: 

 log( )L a H b    

5p 9 Voer deze herleiding uit. Geef a en b in 2 decimalen nauwkeurig.  
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De formule van Riegel en kilometertijden 
 
De marathonloper Pete Riegel ontwikkelde een eenvoudige formule om te 
voorspellen welke tijd een hardloper nodig zou hebben om een bepaalde 
afstand af te leggen op basis van zijn tijden op eerder gelopen afstanden. 
Die formule luidt als volgt: 

 

1,07
2

2 1
1

d
T T

d

 
  

 
 

T1 is de tijd, uitgedrukt in seconden, die gelopen is op de afstand d1 en T2 
is de voorspelde tijd in seconden op de afstand d2. De afstanden d1 en d2 
zijn allebei in meters. De formule is geldig voor afstanden vanaf 1500 
meter tot en met 42 195 meter, de marathon. 
 
Harald loopt de 1500 meter in 4 minuten en 52 seconden. 

3p 10 Bereken in minuten en seconden Haralds te verwachten tijd op de  
10 000 meter. 
 
Als je voor d1 en d2 de afstanden in een andere eenheid dan meters zou 

invullen, dan geeft de formule dezelfde uitkomst.  
2p 11 Leg zonder getallenvoorbeeld uit waarom de uitkomst die de formule geeft 

inderdaad niet verandert als je de beide afstanden in kilometers in plaats 
van meters invult.  
 
Het ligt voor de hand dat de gemiddelde snelheid lager wordt als de te 
lopen afstand groter wordt. Dat is ook in overeenstemming met de 
formule: als de afstand tweemaal zo groot wordt, dan geldt volgens de 
formule van Riegel dat de gemiddelde snelheid altijd met hetzelfde 
percentage afneemt. 

5p 12 Bereken dit percentage. 
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Een andere maat voor de snelheid is de kilometertijd K, het aantal 
seconden dat een hardloper gemiddeld per kilometer nodig heeft. In 
formulevorm:  

 
T

K
d

  

Hierbij is T de totale tijd in seconden en d de afstand in kilometers. 
 
Als we naar de wereldrecords op de langere loopafstanden kijken, dan 
blijken de kilometertijden heel goed te voorspellen te zijn met de formule 
van Riegel. Dat is opmerkelijk want die afstanden werden door 
verschillende hardlopers gelopen. 
 
Het wereldrecord op de 1500 meter is precies 3 minuten en 26 
seconden1). Uitgaande van dit wereldrecord kunnen de tijden voor de 
wereldrecords op de andere afstanden met behulp van de formule van 

Riegel berekend worden met 
1,07

206
1,5
d

T
   
 

. In deze formule is T  de 

gelopen tijd in seconden voor het wereldrecord op de afstand d  km.  
 

Met behulp van deze formule en de formule 
T

K
d

 is het mogelijk een 

formule op te stellen voor de kilometertijden van de wereldrecords in de 
vorm: 

 qK p d   

Hierbij is K de kilometertijd in seconden en d de afstand in kilometers. 
4p 13 Bereken p en q in twee decimalen nauwkeurig. 

 
Een variant van de formule van Riegel met een nog onbekende 
exponent a kan ook gebruikt worden bij schaatsen. Die formule ziet er dan 
als volgt uit:  

 2
2 1

1

a
d

T T
d

 
  

 
(met de tijden in seconden en de afstanden in meters)  

Een schaatsliefhebster gebruikte eind 2015 de wereldrecords op de 
5000 meter en de 10 000 meter om de waarde van de exponent a te 
berekenen.  
Op de 5000 meter was eind 2015 het wereldrecord 6 minuten en 
3,32 seconden. Het wereldrecord op de 10 000 meter was op dat moment 
12 minuten en 36,30 seconden.  

4p 14 Bereken de waarde van a in drie decimalen nauwkeurig op basis van deze 
twee wereldrecords.  
 
 

noot 1 Dit record geldt sinds 1998. In deze opgave gaan we ervan uit dat dit record nog 

steeds geldt. 
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Zentrum Paul Klee 
 
Op de foto’s zie je het Zentrum Paul Klee in Zwitserland. Het gebouw 
heeft een bijzondere vorm: het bestaat uit drie afdelingen met 
daaroverheen een golvend dak. 
 
foto’s  
 
 
 
 
 
 
 
De drie afdelingen zijn verbonden door een lange gang. In figuur 1 zie je 
een schematische doorsnede van het gebouw en de lange gang. In deze 
figuur is duidelijk te zien dat het dak bestaat uit drie golven met 
verschillende periodes. Ook de hoogtes zijn verschillend.  
 
figuur 1  

10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

linker golf

gang gang gang

middelste golf rechter golf  
 
Elke golf begint en eindigt op een laagste punt. Voor de linker golf in de 
figuur kan men de volgende formule opstellen: 

 
2π7 7sin ( 15)
60

h x    
 

 

Hierin is h de hoogte van de golf boven het laagste punt in meter en x de 
horizontale afstand in meter vanaf het beginpunt van deze golf.  
 
De vloer van de gang bevindt zich 1 meter boven het laagste punt van de 
golven. De gang zelf is 3,5 meter hoog. 

4p 15 Bereken de lengte van het gedeelte van de gang dat zich geheel onder 
het linker dak, dus onder de linker golf, bevindt in cm nauwkeurig. 
 

Pagina: 343Voor 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).



 

 VW-1024-f-17-1-o 11 / 15 lees verder ►►►

De golf die hoort bij het middelste dak is 51 meter lang en 12,5 meter 
hoog. Hier hoort een formule bij van de vorm  sin ( )h a a c x d    met  

h de hoogte van de golf in meter boven het laagste punt en x de 
horizontale afstand in meter vanaf het beginpunt van de linker golf.  
 

4p 16 Bereken de waarden van a, c en d in deze formule.  
 
We kijken nu naar het rechter dak. Om de afmetingen hiervan te 
berekenen, kan de architect bijvoorbeeld als volgt te werk gaan. Hij gaat 
voor het dak uit van een sinusoïde met een periode van 39 meter. Verder 
wil hij dat onder het dak een benedenverdieping past van 24 meter breed 
en 4,5 meter hoog. In figuur 2 is de doorsnede getekend die bij deze 
situatie hoort. De golf begint linksonder in het punt met coördinaten (0,0). 
Figuur 2 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 2  

bovenkant verdieping

24 meter
4,5 meter

hoogte

39 meterO
 

 
5p 17 Bereken, eventueel gebruikmakend van de uitwerkbijlage, welke hoogte 

de architect nu minimaal moet nemen voor de golf die hoort bij het dak in 
deze situatie. Geef je antwoord in dm nauwkeurig.  
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Pi in het oude India 
 
In de 14e eeuw ontdekte de Indiase wiskundige Madhava een manier om 
de waarde van π  te benaderen met behulp van een rij. 

Hij begon met 4. Dat is groter dan  . Hij telde hier 4
3  bij op. Het 

resultaat 2
32  is nu kleiner dan  . Vervolgens telde hij bij het antwoord 4

5  

op. Het resultaat 7
153  is nu weer groter dan  .  

Hij ging zo verder, dus: 

  4 4 4 4 4 4
1 3 5 7 9 11 ...        

Na elke nieuwe term die hij erbij optelde, kwam hij steeds dichter bij het 
getal  . Zie de figuur. 
 
figuur  

0

4

4
3

4
5

4
7

4
9

4
11

1

1 2 3 4

 
Madhava kon bewijzen dat hij op deze manier inderdaad steeds dichter bij  
de werkelijke waarde van   kwam. Nadeel van deze manier is echter wel 
dat je veel termen nodig hebt voor een redelijke benadering van  . Het 

resultaat na drie termen: 7
153  verschilt nog behoorlijk van  . 

3p 18 Bereken hoeveel termen je minimaal nodig hebt om te zorgen dat het 
verschil met   kleiner is dan 0,1. 
 
Madhava telde voor zijn benadering van   de termen van een rij bij elkaar 

op, namelijk de termen van de volgende rij: 4 4 4 4 4 4
1 3 5 7 9 11, , , , , ,...     

De directe formule voor deze rij is van de vorm: 
 

 
1( 1)

( 1) 1

n

n
a

u
b n

 


  
 met 1, 2, 3,...n   

 
3p 19 Bepaal de waarden van a en b in deze directe formule. 
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Madhava gaf ook een andere benaderingsaanpak. Hierbij leidde de somrij 
sneller tot een goede benadering van   dan bij zijn eerste methode. Ook 
bij die andere aanpak werd er beurtelings iets afgetrokken en iets 
opgeteld. 
Die andere aanpak van Madhava zag er als volgt uit:  
 

 1 12 1S     

 2
112 1

3 3
S      

 

 3 2
1 112 1

3 3 5 3
S        

 

 4 2 3
1 1 112 1

3 3 5 3 7 3
S          

 

 5 2 3 4
1 1 1 112 1

3 3 5 3 7 3 9 3
S           

  

enzovoort. 

5p 20 Stel de recursieve formule op voor de somrij nS  met 2, 3, 4, ...n    en 

1 12S  van de andere benaderingsaanpak van Madhava. 
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Benzine of diesel? 
 
Peter is van plan binnenkort een andere auto aan te schaffen. Hij heeft 
zijn keuze laten vallen op een Volvo V70 uit 2015, maar twijfelt tussen 
twee uitvoeringen van deze auto, de Nordic en de Nomadic. Zie tabel 1.  
 
tabel 1 

uitvoering brandstof gewicht (kg) verbruik (liter per 100 km) 
Nordic benzine 1595 6,4 

Nomadic diesel 1655 4,5 

 
De Nordic rijdt op benzine, terwijl de Nomadic op diesel rijdt. Het voordeel 
van een auto die op diesel rijdt, is dat die auto een stuk zuiniger is: niet 
alleen kan een dieselauto meer kilometers per liter brandstof rijden, diesel 
is ook nog eens een stuk goedkoper dan benzine. Zie de figuur. 
 
figuur  

benzine

diesel

20060

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

prijs per liter
in euro

 
 
In de figuur is duidelijk te zien dat de prijzen voor brandstof sinds 2012 
redelijk stabiel zijn. Op het moment dat Peter over zijn auto-aanschaf 
nadenkt, is de verwachting dat dit in de toekomst zo zal blijven.  
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Het nadeel van auto’s op diesel is dat de wegenbelasting voor deze auto’s 
veel hoger is dan die voor auto’s die op benzine rijden. Zie tabel 2. 
 
tabel 2: wegenbelasting per 3 maanden 

gewichtsklasse benzine diesel aardgas 
1451−1550 € 218 € 406 € 318 

1551−1650 € 242 € 442 € 355 

1651−1750 € 265 € 478 € 393 

 
Peter gaat ervan uit dat de overige kosten, zoals verzekering en 
onderhoud, bij beide uitvoeringen gelijk zullen zijn. Peter houdt in de 
vergelijking geen rekening met het eventuele verschil in aanschafkosten 
tussen beide uitvoeringen. 
 
Omdat rijden op diesel voordeliger is dan rijden op benzine, zal de 
dieseluitvoering vanaf een bepaald aantal kilometers per jaar voordeliger 
zijn dan de benzine-uitvoering.  

7p 21 Onderzoek met behulp van de gegevens vanaf welk aantal kilometers per 
jaar de dieseluitvoering voordeliger zal zijn dan de benzine-uitvoering. 
Rond je antwoord af op honderden kilometers.  
 
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2017-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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VW-1024-f-17-1-o-E   

erratumblad 2017-1 
 

wiskunde A (pilot) vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot) vwo op maandag 15 mei, aanvang 13.30 uur, 
moeten de kandidaten een herziene versie van het opgavenboekje ontvangen. 
 
De herziene versie van het opgavenboekje moet bij het begin van de zitting aan de 
kandidaten worden uitgereikt. De juiste versie van het opgavenboekje is te herkennen 
aan de tekst “herziene versie” links in de balk op de voorpagina. 
 
De herziene versie maakt deel uit van de zending die op 1, 2 of 3 mei op de scholen 
wordt bezorgd. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 
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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  VW-1024-f-17-1-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

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

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

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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 VW-1024-f-17-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Zonnepanelen  
 

 1 maximumscore 4  
• Omdat de elektriciteitsprijs elk jaar met 5% stijgt, stijgt de opbrengst 

ook elk jaar met 5% 1 
• Hierbij hoort een groeifactor van 1,05 1 
• De opbrengst in jaar 1 is 1750 0,225 393,75⋅ =  (euro) 1 
• In jaar t is de opbrengstformule dan 1393,75 1,05 −= ⋅ tZ  (dus a = 393,75 

en b = 1,05) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De opbrengst per jaar is 0, 225 2500 562,50⋅ =  (euro) 1 
• 6299 0,15 944,85⋅ = ; dit is meer dan 650 (euro) dus 650 (euro) subsidie 1 
• Het aankoopbedrag is 6299 650 5649− =  (euro) 1 

• De terugverdientijd is 5649 10,04
562,50

≈  (jaar) dus in 2023 is het volledig 

terugverdiend 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat als antwoord geeft ‘in het elfde jaar’, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen.  
 

 3 maximumscore 4 

• 2
d 325 46,9 (650 325 ) 46,9
d (46,9 )
T x x
x x

⋅ − + ⋅
=  1 

• Deze afgeleide herleiden tot 2 2
650 46,9 30485
(46,9 ) (46,9 )x x

 − ⋅ −
= 
 

 1 

• De teller is negatief en de noemer is positief 1 
• De afgeleide is altijd negatief (dus de terugverdientijd daalt) 1 
 
of 

•  650 325
46,9 46,9

T
x

= +  1 

• 2
2

d 650 650
d 46,9 46,9
T x
x x

−  
= − ⋅ = − 

⋅ 
 1 

• De complete uitdrukking inclusief minteken is altijd negatief 1 
• De afgeleide is altijd negatief (dus de terugverdientijd daalt) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1024-f-17-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
• Uit de tabel volgt dat de elektriciteitsopbrengst per paneel per jaar 

208,3 (of 208,4) (kWh) (of nauwkeuriger) is 1 
• De opbrengst in euro's voor x panelen is 0, 225 208,3 46,9O x x= ⋅ ⋅ ≈  

(euro per jaar) 1 
• Voor de aanschafprijs geldt: 

( )( )0,85 1300 325 1105 276,25P x x= + = +  (euro) 1 

• De formule is dan: 0,85(1300 325 ) 1105 276,25
46,9 46,9

P x xT
O x x

+ +  = = =      
  1 

of 

• De opbrengst blijft hetzelfde, dus de noemer blijft 46,9x  (euro per jaar) 2 
• Voor de aanschafprijs geldt 

( )( )0,85 1300 325 1105 276,25P x x= + = +  (euro) 1 

• De formule is dan: 0,85(1300 325 ) 1105 276,25
46,9 46,9

P x xT
O x x

+ +  = = =      
 1 
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 VW-1024-f-17-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Eén miljard hartslagen 
 

 5 maximumscore 2 
• Het hondenras heeft een levensduur van 

1 miljard 8 000 000
125

 = 
 

 minuten 1 

• Dat is 8 000 000 15
60 24 365

≈
⋅ ⋅

 (of 8 000 000 15
60 24 365,25

≈
⋅ ⋅

) (jaar) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• 125 slagen per minuut betekent 365 24 60 125 65 700 000⋅ ⋅ ⋅ =  slagen per 
jaar (of 365,25 24 60 125 65 745 000⋅ ⋅ ⋅ ≈  slagen per jaar) 1 

• De levensduur is  1000 000 000 15
65 700 000

≈ (jaar) (of nauwkeuriger) (of 

1 000 000 000 15
65 745 000

≈  (jaar) (of nauwkeuriger)) 1 

 
 6 maximumscore 4 

• Het aantal minuten in een jaar is: 60 24 365 525600⋅ ⋅ = (of 
60 24 365,25 525960⋅ ⋅ = ) 1 

• Er geldt: 9525600 10L H⋅ =  1 

• 
910

525600
H

L
=  1 

• 
910 1900

525600
≈  dus 1900H

L
=  1 

 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat de vraag beantwoordt door met behulp van 

1900H
L

=  na te gaan dat 525600 H L⋅ ⋅  gelijk is aan 1 miljard, ten 

hoogste 2 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
− Als een kandidaat voor het aantonen van de formule gebruik heeft 

gemaakt van de figuur, hiervoor geen scorepunten toekennen.  
− Als een kandidaat bij de vorige vraag en bij deze vraag tweemaal op 

dezelfde wijze rekent op basis van een foute omzetting van minuten in 
jaren, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten in mindering brengen. 
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 VW-1024-f-17-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 4 

• 2
1900H

L
′ = −  (of 21900 −′ = − ⋅H L ) 2 

• 0H ′ < , dus H is dalend 1 

• Als L toeneemt, dan neemt 2
1900

L
 af en neemt 2

1900
L

−  toe dus Hꞌ stijgt, 

dus H is afnemend dalend (of 21900 L−− ⋅ gaat naar 0 dus H is afnemend 
dalend) 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat het laatste deel van de vraag beantwoordt aan de hand 
van enkel een schets van de grafiek van de afgeleide, ten hoogste 
2 scorepunten voor deze vraag toekennen.  
 

 8 maximumscore 4 

• Voor de groeifactor g geldt: 57 25
450

g =  1 

• De groeifactor is 
1

5725
450

g  =  
 

 1 

• De beginwaarde is 
1

57
3

450

25
450

       

 dus in gehelen 524 1 

• De groeifactor in drie decimalen is 0,951 1 
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 VW-1024-f-17-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 5 

• 0,95
520

L H
=  1 

• 0,95 log
520

 =  
 

HL  1 

• 
log

520
log(0,95)

 
 
 =

H

L  1 

• ( )log log(520)
log(0,95)

−
=

H
L  1 

• ( )44,89 log 121,92L H= − ⋅ +  (dus 44,89= −a  en 121,92=b ) 1 

of 

• log( ) log(520 0,95 )= ⋅ LH  1 
• log( ) log(520) log(0,95 )= + LH  1 
• log( ) log(520) log(0,95)= + ⋅H L  1 

• ( )log log(520)
log(0,95)

−
=

H
L  1 

• ( )44,89 log 121,92L H= − ⋅ +  (dus 44,89= −a  en 121,92=b ) 1 
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 VW-1024-f-17-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

De formule van Riegel en kilometertijden 
 

 10 maximumscore 3 
• 4 minuten 52 seconden komt overeen met 292 seconden 1 

• 
1,07

2
10000292 2223
1500

T  = ⋅ ≈ 
 

 (seconden) (of nauwkeuriger) 1 

• Dat is 37 minuten en 3 seconden 1 
 

 11 maximumscore 2 
Een aanpak als: 
• Door d1 en d2 in kilometers in plaats van meters uit te drukken, worden 

zowel teller als noemer met 0,001 vermenigvuldigd 1 
• Die factor 0,001 doet er voor de grootte van de breuk zelf niet toe: de 

breuk zelf blijft even groot (en de rest van de formule dus ook) 1 
 

 12 maximumscore 5 
Een aanpak als: 
• Als, bijvoorbeeld, 1 1500d =  (m) en 1 292T =  (s), dan is 

2 12 3000d d= ⋅ =  (m)  1 

• Dan geldt: 
1,07

2
3000292 ( 613,03)
1500

T  = ⋅ ≈ 
 

(s) 1 

• De gemiddelde snelheden zijn: 1500 ( 5,137)
292

≈ (m/s) en 

3000 ( 4,894)
613,03

≈ (m/s) 1 

• ( )4,894 0,953
5,137

≈   1 

• Het antwoord: (een afname van) 5(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Als T1 de tijd op afstand d1 is, dan geldt, met 2 12d d= ⋅ , dat 
1,07 1,07

2 1
2 1 1

1 1

2d d
T T T

d d
   ⋅

= ⋅ = ⋅   
   

 1 

• 1,07
2 1 12 ( 2,099 )T T T= ⋅ ≈ ⋅  1 

• De gemiddelde snelheid 2 2 1
1,07 1,07

2 1 1

2
2 2

d d d
T T T

 
= =  ⋅ ⋅ 

 1 

• 1,07
2 ( 0,953)

2
≈   1 

• Het antwoord: (een afname van) 5(%) (of nauwkeuriger) 1 
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 VW-1024-f-17-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 4 

• 

1,07

206
1,5
d

TK
d d

 ⋅    = = 
 

  1 

• 

1,07

1,07206
1,5
d

K
d

⋅
=   1 

• 
1,07133,49 dK

d
⋅

=   1 

• 0,07133,49K d= ⋅  (dus 133,49p =  en 0,07q = ) 1 

of 

• 
1,07 1,07

1,07206 206
1,5 1,5
d dT

   = ⋅ = ⋅    
 1 

• 1,07133,49T d= ⋅  1 

• 
1,07133,49T dK

d d
⋅ = = 

 
 1 

• 0,07133,49K d= ⋅  (dus 133,49p =  en 0,07q = ) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat deze vraag door middel van geschikte 
getallenvoorbeelden beantwoordt, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen.  
 

 14 maximumscore 4 
• 6 minuten en 3,32 seconden is 363,32 seconden en 12 minuten en 36,30 

seconden is 756,30 seconden 1 
• Opgelost moet worden 756,30 363,32 2a= ⋅  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 1,058  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat bij deze vraag een eerder in deze opgave gehanteerde 
foute wijze van omzetting van een tijd in minuten en seconden naar een tijd 
in seconden gebruikt, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten in 
mindering brengen. 
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 VW-1024-f-17-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zentrum Paul Klee 
 

 15 maximumscore 4 

• 27 7sin ( 15) 4,5
60

xπ + − = 
 

 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost  1 
• 11,513x ≈  of 48,487x ≈   1 
• Het antwoord: 36,97 (m) (of 3697 cm) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• De evenwichtsstand is 6,25 en de amplitude is 6,25 dus a = 6,25 1 

• De periode is 51 (m) dus 2 ( 0,123)
51

c π
= ≈  1 

• Vanaf het begin van de tweede golf is een kwart periode ( 51
4 12,75= = ) 

nodig om bij het punt te komen waar de golf stijgend door de 
evenwichtsstand gaat 1 

• Hieruit volgt dat (60 12,75 )72,75d = + =   

(of 26,25 6,25sin ( 72,75)
51

h xπ = + − 
 

) 1 

 
 17 maximumscore 5 

Een aanpak als: 

• Een formule voor de golf is 2sin ( 9,75)
39

h a a xπ = + − 
 

  1 

• De sinusoïde moet door het punt met 7,5x =  en 4,5h =  gaan 1 

• Opgelost moet worden de ongelijkheid 2sin (7,5 9,75) 4,5
39

a a π + − ≥ 
 

 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 24,5 sin (7,5 9,75)
39

a a π = + − 
 

 kan 

worden opgelost 1 
• ( 6,97≥a  dus) de hoogte is (minimaal) 14,0 (m) (of 140 dm) 1 
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 VW-1024-f-17-1-c 13 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pi in het oude India 
 

 18 maximumscore 3 
• 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 3 5 7 9 11 13 15 17 3, 25− + − + − + − + ≈  (of nauwkeuriger); dit verschilt 
meer dan 0,1 van π   1 

• 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 3,042− + − + − + − + − ≈  (of nauwkeuriger); dit 
verschilt minder dan 0,1 van π   1 

• Het antwoord: (dus minimaal) 10 termen (nodig)  1 
 

 19 maximumscore 3 

• n = 1 invullen levert 
0( 1) 4

0 1 1 1
a a
b
⋅ −

= =
⋅ +

 dus a = 4 1 

• n = 2 invullen levert 
14 ( 1) 4 4( )

1 1 1 1 3b b
⋅ − −

= = −
⋅ + ⋅ +

 1 

• Hieruit volgt: b = 2 1 
 

 20 maximumscore 5 
Een aanpak als: 
• Het inzicht dat er voor de verschilterm gebruikgemaakt kan worden van 

een factor als ( ) 11 n−−  1 
• De ‘eerste’ factor in de noemer van de verschilterm kan worden 

beschreven met 2 1n −  1 
• De ‘tweede’ factor in de noemer van de verschilterm kan worden 

beschreven met 13n−  1 

• 
( )

1

1 1
12 ( 1)
2 1 3

n

n n nS S
n

−

− −
⋅ −

= +
− ⋅

 (met n = 2, 3, 4, …) 2 
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 VW-1024-f-17-1-c 14 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Benzine of diesel? 
 

 21 maximumscore 7 
Een aanpak als: 
• Benzine kost per liter (ongeveer) € 1,75 1 
• Diesel kost per liter (ongeveer) € 1,45  1 
• De dieseluitvoering kost per jaar (4 478) (4 242) € 944× − × =  meer dan 

de benzine-uitvoering  1 
• De benzine-uitvoering kost per 100 kilometer 6, 4 1,75 € 11,20× =  1 
• De dieseluitvoering kost per 100 kilometer 4,5 1,45 € 6,53× ≈  (of 

nauwkeuriger) 1 

• Peter moet dus ten minste 944 100
11,20 6,53

×
−

 kilometer per jaar rijden  1 

• Het antwoord: (vanaf) 20 200 (kilometer per jaar) 1 

of 

• Benzine kost per liter (ongeveer) € 1,75 1 
• Diesel kost per liter (ongeveer) € 1,45  1 
• Voor de jaarlijkse kosten van de benzine-uitvoering bij x kilometer 

geldt: 6,4
100 1,75 968 0,112 968BK x x= ⋅ ⋅ + = +  (met BK  in euro) 1 

• Voor de jaarlijkse kosten van de dieseluitvoering bij x kilometer geldt: 
4,5
100 1, 45 1912 0,06525 1912DK x x= ⋅ ⋅ + = + (met DK  in euro) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking B DK K=  kan worden opgelost 1 
• Dat geeft x = 20 193 (of nauwkeuriger)  1 
• Het antwoord: (vanaf) 20 200 (kilometer per jaar) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen/schatten van de brandstofprijzen een marge van  

€ 0,05/liter hanteren. 
− Het niet vermelden van een geldeenheid in de verslaglegging van het 

onderzoek leidt niet tot het in mindering brengen van scorepunten. 
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 VW-1024-f-17-1-c 15 lees verder ►►► 
 

Compensatiescore 
 

 22 maximumscore 19 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele 
examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
 in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
 gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe. 
• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle 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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VW-1024-f-17-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

wiskunde A (pilot) vwo 

 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot)  vwo:  
 
 
Op pagina 10, vraag 10 moet 
 
 
Dat is 37 minuten en 3 seconden  
 
vervangen worden door:  
 
Dat is 37 minuten en 3 seconden (of nauwkeuriger) 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A (pilot)  vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1024-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 wiskunde A 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-17-2-o 2 / 13 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) XX

n


   

 

Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p   Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


 

 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
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 VW-1024-a-17-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

Logaritmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Eiwit en vet in melk 
 
Nederlandse koeien zijn de afgelopen tientallen jaren spectaculair meer 
melk gaan produceren. In figuur 1 zie je het verloop van de gemiddelde 
melkproductie per koe. In deze figuur staat boven elk jaartal de waarde 
zoals deze op 31 december van dat jaar was. Figuur 1 staat vergroot op 
de uitwerkbijlage. 

figuur 1 
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

jaar

melkproductie
per koe
(kg/jaar)

 
Als we aannemen dat de gemiddelde melkproductie per koe vanaf 1985 
lineair toeneemt, kunnen we met behulp van figuur 1 een schatting geven 
van het jaar waarin de gemiddelde melkproductie per koe 12 000 kg per 
jaar is. 

4p 1 Bereken vanaf welk jaar de gemiddelde melkproductie per koe voor het 
eerst meer dan 12 000 kg per jaar zal zijn. 
 
In 2004 ging het Milk Genomics Initiative (MGI) van start. Het MGI is een 
onderzoek naar de mogelijkheid om door fokkerijmaatregelen de 
samenstelling van melk te beïnvloeden. Door selectie van de meest 
geschikte dieren is de samenstelling van het vet en het eiwit aan te 
passen aan specifieke wensen. 
In figuur 2 zie je dat de verdeling van het vetpercentage in de melk van 
Nederlandse koeien in 2005 bij benadering normaal verdeeld is. Het 
gemiddelde vetpercentage is 4,4% en de standaardafwijking is 0,7%. 

figuur 2 

2,0

400
350
300
250
200
150
100

50
0

2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8

frequentie

vetpercentage

Pagina: 371Voor 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).



 

 VW-1024-a-17-2-o 5 / 13 lees verder ►►►

Volle melk moet volgens de wet minimaal 3,5% vet bevatten. Niet alle 
geproduceerde melk kan dus verwerkt worden tot volle melk. 

3p 2 Bereken, uitgaande van bovengenoemde normale verdeling, hoeveel 
procent van de geproduceerde melk verwerkt kan worden tot volle melk. 
Rond je antwoord af op een geheel percentage. 
 
Ook bij het eiwitpercentage gaan we uit van een normale verdeling. Het 
gemiddelde eiwitpercentage is 3,5% en de standaardafwijking is 0,4%.  
Neem aan dat het eiwitpercentage (E) en het vetpercentage (V) 
onafhankelijk van elkaar zijn. 
 
Van de melk van een koe moet het eiwitpercentage ten minste 3,0% zijn 
en het vetpercentage ten minste 3,8%. Als één van deze percentages of 
beide percentages te laag zijn, wordt de koe extra in de gaten gehouden. 

5p 3 Bereken hoeveel procent van de koeien extra in de gaten moet worden 
gehouden. 
 
Als het vetpercentage van de melk lager is dan het eiwitpercentage 
bestaat het risico dat de koe last krijgt van pensverzuring. Noem het 
vetpercentage V en het eiwitpercentage E. Dan loopt een koe dus het 
risico op pensverzuring als V E , ofwel als 0V E  . 
We nemen dus aan dat de toevalsvariabelen V en E beide normaal 
verdeeld zijn en ook dat V en E onafhankelijk zijn. Hierdoor is de 
toevalsvariabele V E  ook normaal verdeeld. 
 

4p 4 Bereken met behulp van V E  bij hoeveel procent van de koeien het 
risico op pensverzuring bestaat.  
 
Om het eiwitpercentage in de melk te verhogen wordt speciale voeding 
aangeboden, waarvan de leverancier beweert dat het eiwitpercentage 
hoger zal worden. Bij een bedrijf met 44 koeien werd onderzocht of 
hierdoor het eiwitpercentage inderdaad hoger werd. Voordat de speciale 
voeding werd aangeboden, was het gemiddelde eiwitpercentage van deze 
44 koeien 3,49%. Met de speciale voeding was dit eiwitpercentage 3,60%. 
Neem aan dat voor elke koe de standaardafwijking van het 
eiwitpercentage 0,4% was. 

6p 5 Onderzoek met behulp van een hypothesetoets of er aanleiding is om te 
veronderstellen dat door de speciale voeding bij dit bedrijf het 
eiwitpercentage in de melk inderdaad hoger werd. Neem een 
significantieniveau van 5%.  
 
 

Pagina: 372Voor 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).



 

 VW-1024-a-17-2-o 6 / 13 lees verder ►►►

Gewicht van dieren 
 
Bij dieren is het energieverbruik afhankelijk van het gewicht.  
In de figuur staat voor een aantal diersoorten het verband tussen het 
energieverbruik E en het gewicht G. Hierbij is E het energieverbruik in 
watt en G het gewicht in kg. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 

muismuismuis

ratratrat
AA

gansgansgans
hondhondhond

schaapschaapschaap

katkatkat

koekoekoe

BBpaardpaardpaard

kleine
vogels
kleine
vogels
kleine
vogels

104

103

102

101

100

10−1

10−2 10−1 100 101 102 103 104

G (kg)

E (watt)

 
 
Zowel langs de horizontale as als langs de verticale as is een 
logaritmische schaalverdeling gebruikt. De punten die de verschillende 
dieren weergeven, liggen nagenoeg op de getekende rechte lijn door de 
punten  1; 3,27A  en  1000; 520B . Het verband tussen E en G is te 

schrijven als:  

 bE a G   

Hierin is E het energieverbruik in watt en G het gewicht in kg. 
Afgerond zijn de waarden van a en b: 3,3a   en 0,73b  . 

 
4p 6 Bereken, uitgaande van de genoemde punten A en B, de waarde van a in 

twee decimalen nauwkeurig en de waarde van b in drie decimalen 
nauwkeurig. 
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Aan de hand van de figuur en de formule 0,733,3E G   kun je 

onderzoeken of de volgende stellingen waar zijn. 
I. Een tien keer zo zwaar dier verbruikt ook tien keer zo veel energie. 

II. Een kat verbruikt per kg gewicht minder energie dan een schaap. 
5p 7 Onderzoek voor beide stellingen of ze waar zijn. Gebruik zo nodig de 

uitwerkbijlage. 
 

3p 8 Stel een formule op voor de afgeleide van E en onderzoek met behulp 
hiervan of E toenemend stijgend of afnemend stijgend is.  
 

Je kunt de formule 0,733,3E G   herleiden tot de vorm 

log( ) log( )E p q G   . 

4p 9 Geef deze herleiding en geef de waarden van p en q in twee decimalen 
nauwkeurig.  
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Accountantscontrole 
 
Een accountant controleert de financiële administratie van 
ondernemingen. 
 
Om na te gaan of een ondernemer de geldbedragen mogelijk zelf 
verzonnen heeft, gebruikt een accountant een speciale methode. Deze 
methode is erop gebaseerd dat mensen een voorkeur of juist een afkeer 
hebben voor bepaalde cijfers. Vaak zijn zij zich daarvan niet bewust. In 
deze opgave gaan we hier nader op in.  
 
Aan een proefpersoon wordt gevraagd om 100 keer een willekeurig cijfer 
van 0 tot en met 9 te noteren. Neem aan dat hierbij elk cijfer een even 
grote kans heeft om te worden genoteerd. 

 3p 10 Bereken de kans dat het cijfer 8 precies 10 keer voorkomt als iemand 
willekeurig 100 cijfers noteert. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste mensen, als zij zelf getallen 
verzinnen, niet alle cijfers ongeveer even vaak noteren. Meestal komen 
één of twee cijfers zó vaak of juist zó weinig voor, dat er niet meer 
gesproken kan worden van een afwijking die op het toeval is gebaseerd.  
 
De financiële administratie van schoenenwinkel De Klomp wordt 
gecontroleerd door een accountant. Hij controleert de bedragen van de 
dagomzetten van een heel jaar en hij gaat hierbij na hoe vaak de cijfers 0 
tot en met 9 daarin voorkomen. Van elk getal laat hij het eerste cijfer en 
de cijfers achter de komma buiten beschouwing.  
Hij gaat ervan uit dat elk cijfer even vaak voorkomt. Als een of meer cijfers 
veel vaker of veel minder vaak voorkomen dan mag worden verwacht, is 
dat een aanwijzing dat de ondernemer de bedragen zelf heeft verzonnen. 
 
In tabel 1 zijn de resultaten opgenomen van de controle op de 
dagomzetten. De accountant heeft 920 cijfers in zijn onderzoek betrokken. 
 
tabel 1 

cijfer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

frequentie 78 92 85 111 98 104 84 89 85 94 
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De accountant gebruikt voor zijn onderzoek de frequenties van alle cijfers. 
De methode gaat als volgt: 
 Bepaal voor elk cijfer het verschil tussen de echte frequentie en de 

verwachte frequentie. 
 Kwadrateer die verschillen. 
 Tel alle kwadraten op. 
 Deel de uitkomst door de verwachte frequentie van een willekeurig 

cijfer. 
 
De accountant vindt in zijn handboek dat het zo gevonden getal niet 
groter mag zijn dan 19,0. 

4p 11 Bereken of de accountant reden heeft om aan te nemen dat de cijfers van 
de dagomzetten door de ondernemer zijn verzonnen. 
 
De accountant controleert ook de kosten die door De Klomp zijn 
opgevoerd. De rekeningen van die kosten zijn door De Klomp bewaard in 
40 ordners. In 2 van de 40 ordners ontbreken rekeningen. We noemen dit 
‘foute ordners’. 
 
De accountant controleert bij wijze van steekproef 20 willekeurig gekozen 
ordners. In zo’n steekproef kunnen 0,1 of 2 foute ordners zitten. In tabel 2 
kun je de kans aflezen op elk van die mogelijkheden.  
 
tabel 2 

aantal foute ordners 0 1 2 

kans 0,2436 0,5128 0,2436

 
De kansen in tabel 2 zijn afgerond op vier decimalen. 

4p 12 Bereken de kans op 2 foute ordners in vijf decimalen nauwkeurig. 
 
Als de accountant een ordner controleert waarin rekeningen ontbreken, is 
het niet zeker dat hij dat ook zal ontdekken.  
De bedrijfsleiding van De Klomp heeft dit bij eerdere controles regelmatig 
gezien. Zij schat de kans dat de accountant het ontbreken van rekeningen 
ontdekt op 0,75 voor elke foute ordner.  
 
Neem aan dat die kans nu inderdaad 0,75 is.  
De accountant kiest willekeurig 20 ordners en controleert deze. 

6p 13 Bereken de kans dat de accountant bij de controle van de kosten zal 
concluderen dat er rekeningen ontbreken. 
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Zuiniger rijden  
 
Veel moderne auto’s tonen op het bedieningspaneel  figuur 1 
een schatting van het aantal kilometers dat je  
nog kunt rijden zonder te tanken.  
Dit noem je de actieradius. 
Een automobilist zag bijvoorbeeld de informatie 
van figuur 1 op zijn bedieningspaneel.  
Hier is ‘Tot. afstand’ de totale afstand die de  
auto tot dat moment heeft gereden. 
 
De actieradius wordt berekend op basis van: 
 de nog aanwezige hoeveelheid benzine in de tank; 
 het rijgedrag tot op dat moment. 
 
Toen dezelfde automobilist wat zuiniger ging rijden,  figuur 2 
kreeg hij de informatie van figuur 2 te zien. 
Zoals je ziet, heeft hij 20 km gereden.  
Toch is zijn actieradius niet met 20 km  
afgenomen, maar slechts met 17 km.  
Hij is dus inderdaad iets zuiniger gaan rijden  
en hij heeft zodoende 3 kilometer ‘gewonnen’. 
 
De automobilist neemt zich voor om op zekere dag zijn benzinetank 
volledig te vullen en dan zo zuinig mogelijk te gaan rijden. De afstand in 
km die hij rijdt vanaf het moment dat hij getankt heeft, noemen we x.  
De automobilist houdt de eerste 200 km bij wat er gebeurt met de 
actieradius A (in km) op zijn bedieningspaneel. Zie de tabel. 
 
tabel 

x 0 50 100 150 200 

A(x) 625 582 539 496 452 

 
Tussen 0x   en 100x   neemt de actieradius met minder dan 100 km af. 
De automobilist ‘wint’ dus kilometers op dit traject. 

3p 14 Bereken hoeveel kilometer hij op dit traject wint door zuinig te rijden. 
 

Actieradius  545 km 

-------------------- 

Tot. afstand 7927 km 

Actieradius  528 km 

-------------------- 

Tot. afstand 7947 km 
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De automobilist maakt een wiskundig model bij de tabel. Hij stelt de 
volgende formule op:  

 
5000 7,2( ) 5000
40000 3

xA x
x


 


 

Op het moment dat hij begint te rijden met de volle tank, dus als 0x  , is 
de actieradius veel kleiner dan de afstand die hij in werkelijkheid zal rijden 
met deze tankinhoud. 
 
Op het moment dat de tank leeg is, is de actieradius gelijk aan 0. 

4p 15 Bereken hoeveel km de automobilist volgens het model met een volle tank 
in werkelijkheid méér kan rijden dan het bedieningspaneel bij vertrek 
aangaf. 
 
Dat de automobilist inderdaad kilometers wint, kun je ook nagaan door het 
verloop te bekijken van de som ( )S x  van het aantal werkelijk gereden 

kilometers en de actieradius. Als de automobilist kilometers wint, zal ( )S x  

namelijk stijgend zijn. De formule voor ( )S x  is: 

 
5000 7,2( ) ( ) 5000
40000 3

xS x x A x x
x


    


 

 
5p 16 Bepaal de afgeleide van ( )S x  en laat met behulp van een schets van de 

afgeleide zien dat de automobilist op het traject van 0x   tot 500x   
voortdurend kilometers wint. 
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Gitaar 
 
In figuur 1 zie je een gitaar. De snaren zijn gespannen tussen de brug en 
de kam. Op de hals zijn zogenoemde frets (smalle metalen strips) te 
zien. 
 
figuur 1 

 

 
Als je een snaar aanslaat zonder op een fret te drukken, gaat de hele 
snaar tussen de brug en de kam trillen. Door een snaar tegen een fret aan 
te drukken, wordt de gebruikte snaarlengte korter. Je krijgt dan een 
andere toon. Om de goede tonen te krijgen, moet bij het bouwen van een 
gitaar de juiste plaats van de frets berekend worden. 
 
Figuur 2 geeft een schematisch zijaanzicht van de hals. De eerste 12 frets 
zijn daarin vanaf de brug genummerd. 
 
figuur 2 
kam snaar brug

A4

L

1 023456789101112
d4

 
 
De lengte van een snaar in cm tussen de brug en de kam noemen we L . 

nA  is de afstand in cm tussen de fret met nummer n en de kam, en nd  is 

de afstand in cm tussen de fret met nummer n en de brug.  
In figuur 2 zijn 4A  en 4d  aangegeven. Voor nA  geldt de volgende formule: 

 0,9439n
nA L   

Van een bepaalde gitaar is de afstand tussen fret nummer 6 en de brug 
gelijk aan 20 cm. 

4p 17 Bereken de lengte L van een snaar van deze gitaar. Rond je antwoord af 
op hele cm. 
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De groeifactor in de formule is berekend op basis van de volgende 
uitgangspunten:  
 er is een exponentieel verband tussen nA  en n; 

 de 12e fret ligt precies midden tussen de brug en de kam. 
4p 18 Bereken met behulp van deze twee uitgangspunten de groeifactor in vijf 

decimalen nauwkeurig.  
 
De theoretische formule die hiervoor geldt, is: 

 

122
n n

LA
 
 
 

  

Deze formule kan worden herleid tot: 

 0,9439n
nA L    

 
3p 19 Laat deze herleiding zien. 

 
In de zestiende eeuw werd voor het berekenen van de positie van de frets 
de ‘Regel van 18’ gebruikt. Deze rekenwijze gaat als volgt: 
 Deel de totale snaarlengte L  door 18. De uitkomst is de afstand 

tussen de brug en fret 1. Deze afstand is dus 1d .  

 Bereken nu 1A , de afstand tussen fret 1 en de kam.  

 Deel 1A  door 18 en tel bij het antwoord vervolgens 1d  op. Je hebt nu 

2d , de afstand tussen de brug en fret 2. 

 Herhaal deze procedure om de afstand tussen de brug en fret 3 te 
berekenen, enzovoort. 

 
Een gitaarbouwer wil voor het plaatsen van de frets de afstanden tussen 
de brug en de frets weten. Hij kan deze afstanden met de Regel van 18 of 
met de formule berekenen. Deze twee methoden leveren verschillende 
afstanden op. Ga uit van een afstand tussen brug en kam van 65 cm. 

5p 20 Onderzoek hoeveel de afstand tussen de brug en fret 2, berekend met de 
formule, verschilt van de afstand berekend met de Regel van 18. Geef je 
antwoord in tienden van mm nauwkeurig. 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2017-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 381Voor 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).



 
 VW-1024-a-17-2-u 2 / 3 lees verder ►►►

1  
 

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

jaar

melkproductie
per koe
(kg/jaar)
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 7 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

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

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

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

 
 

Eiwit en vet in melk 
 

 1 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juiste berekening: 
• De punten ( )1985, 5500  en ( )2005, 8500  aflezen  1 
• De toename per jaar is 150 1 
• De vergelijking 8500 150 12 000t+ =  oplossen  

(met t = 0 op 31 december 2005) 1 
• Dit geeft 23,3t =  (of nauwkeuriger), dus het antwoord: (vanaf) 2029 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen uit figuur 1 mag een marge van 100 (kg/jaar) gehanteerd 
worden. 
 

 2 maximumscore 3 
• P( 3,5 | 4, 4 en 0,7)X ≥ µ = σ =   1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 90(%) 1 
 
Opmerking 
Als in plaats van een percentage in deze en in de twee volgende vragen een 
kans is gegeven, hiervoor eenmaal 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 3 maximumscore 5 
• Een koe wordt niet in de gaten gehouden als 3,8V ≥  én 3,0E ≥  1 
• Beschrijven hoe P( 3,8V ≥ ) en P( 3,0E ≥ ) berekend kunnen worden 1 
• P( 3,8V ≥  én 3,0E ≥ ) ( 0,804 0,894= ⋅ ) = 0,719 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans dat een koe in de gaten wordt gehouden, is 1 – 0,719 (= 0,281) 1 
• Het antwoord: 28(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Beschrijven hoe P(V < 3,8) en P(E < 3,0) berekend kunnen worden 1 
• De som van deze kansen is 0,196 + 0,106 = 0,302 (of nauwkeuriger) 1 
• Maar nu is P(V < 3,8 én E < 3,0) dubbel geteld 1 
• Deze kans is ( 0,196 0,106⋅  =) 0,021 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans dat een koe in de gaten wordt gehouden, is  

0,302 – 0,021 = 0,281, het antwoord is dus 28(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 4 
• Het gemiddelde van V – E is μ 4,4 3,5 0,9= − =  1 

• De standaardafwijking van V – E is 2 20,7 0,4σ = +  1 
• Beschrijven hoe P( 0)V E− <  berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 13(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 5 maximumscore 6 
• De hypothese 0H : 3, 49µ =  moet getoetst worden tegen 1H : , 49µ > 3   1 
• De standaardafwijking van het gemiddelde eiwitpercentage is 

0, 4 ( 0,06)
44

≈  1 

• De overschrijdingskans 0,4P( 3,60 | 3, 49 en )
44

X > µ = σ =   1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,03 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,03 < 0,05, dus er mag verondersteld worden dat de speciale voeding 

het eiwitpercentage verhoogt 1 
 
Opmerking 
Als de n -wet niet gebruikt is, voor deze vraag maximaal 4 scorepunten 
toekennen. 
 
 

Gewicht van dieren 
 

 6 maximumscore 4 
• Het opstellen van de vergelijkingen 3,27 1ba= ⋅ en 520 1000ba= ⋅  1 

• Uit de eerste vergelijking volgt 3, 27 3,27
1ba  = = 

 
 1 

• De tweede vergelijking wordt hiermee 520 3,27 1000b= ⋅  1 
• 0,734b =   1 
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 7 maximumscore 5 
• 1G =  geeft 3,3E =  en 10G =  geeft 0,733,3 10 17,72E = ⋅ ≈  1 

• 17,72 10
3,3

≠ , dus stelling I is niet waar 1 

• Aflezen: coördinaten kat ( )3, 7  1 

• Aflezen: coördinaten schaap ( )50, 60  1 

• Voor de kat geldt 2E
G
≈ , voor het schaap 1E

G
≈ , dus stelling II is niet 

waar 1 

of 

• 0,7310 10≠ , dus stelling I is niet waar 2 

• Een formule voor de energie per kg gewicht is 0,273,3E G
G

−= ⋅   1 

• Een schets van de grafiek van E
G

, waaruit blijkt dat E
G

 dalend is 1 

• Het gewicht van een kat is kleiner dan dat van een schaap, dus 
stelling II is niet waar 1 

 
 8 maximumscore 3 

• 0,273,3 0,73E' G−= ⋅ ⋅  ( 0,272, 409 G−= ⋅ )   1 
• 0,27G−  neemt af als G toeneemt, dus E'  neemt af (als G toeneemt) 1 
• E is afnemend stijgend 1 

of 

• 0,273,3 0,73E' G−= ⋅ ⋅  ( 0,272, 409 G−= ⋅ ) 1 
• Op basis van een schets van de grafiek van E'  constateren dat E'  

afneemt (als G toeneemt) 1 
• E is afnemend stijgend 1 
 

 9 maximumscore 4 
• ( )0,73log( ) log 3,3E G= ⋅  1 

• ( )0,73log( ) log(3,3) logE G= +  1 

• log( ) log(3,3) 0,73 log( )E G= + ⋅  1 
• log( ) 0,52 0,73 log( )E G= + ⋅  (dus 0,52p =  en 0,73q = ) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-17-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Accountantscontrole 
 

 10 maximumscore 3 
• Het aantal achten X is binomiaal verdeeld met n = 100 en p = 0,1 1 
• Beschrijven hoe P(X = 10) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,13 (of 13%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• De verschillen zijn: –14, 0, –7, 19, 6, 12, –8, –3, –7, 2 (of alle 

verschillen positief) 1 
• De kwadraten van die verschillen zijn opgeteld 912 1 

• 912 9,9
92

=  (of nauwkeuriger) 1 

• (9,9 < 19,0 dus) er is geen reden om aan te nemen dat de cijfers door de 
ondernemer zijn verzonnen 1 

 
 12 maximumscore 4 

• De accountant kiest 2 foute ordners en dus 18 niet-foute 1 

• Er zijn 
20
2

 
 
 

 (= 190) volgordes mogelijk 1 

• Voor elke volgorde is de kans 38 372 1 21
40 39 38 37 21...⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  ( 1

780= )  
(of 0,001282 (of nauwkeuriger)) 1 

• Het antwoord: 1(190 ) 0, 24359
780
⋅ =  1 

of 

• De accountant kiest 2 foute ordners en dus 18 niet-foute 1 

• De kans is 

2 38
2 18

40
20

   
⋅   

   
 
 
 

 2 

• Het antwoord: 0,24359  1 
 
Opmerkingen 
− Voor het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief 

uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen 
− Als is gerekend met de binomiale kansverdeling voor deze vraag 

maximaal 2 scorepunten toekennen. 
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 VW-1024-a-17-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 6 
• De kans dat de accountant minstens 1 foute ordner ontdekt,  

is 1 – P(geen ontdekkingen) 1 
• De kans op 0 foute ordners is 0,2436 1 
• De kans op 1 foute ordner die niet ontdekt wordt, is 0, 25 0,5128⋅  1 
• De kans op 2 foute ordners die beide niet ontdekt worden,  

is 20, 25 0,2436⋅  2 

• De gevraagde kans is ( )21– 0,2436 0,25 0,5128 0,25 0,2436 0,61⋅ =+ ⋅ +  

(of 61%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Bij 1 foute ordner in de steekproef is de kans op ontdekken daarvan 
gelijk aan 0,75 1 

• De kans op 1 foute ordner die ook wordt ontdekt, is 0,75 0,5128⋅  1 
• Als de steekproef 2 foute ordners bevat, is de kans op ontdekken van 

minstens 1 daarvan 1 – P(geen ontdekkingen) 1 
• 1 – P(geen ontdekkingen) = 21– 0,25 0,9375=  1 
• De kans op 2 foute ordners waarvan er minstens 1 wordt ontdekt,  

is 0,9375 0,2436⋅  1 
• De gevraagde kans is 0,75 0,5128 0,9375 0,2436 0,61⋅ + ⋅ =  (of 61%) (of 

nauwkeuriger) 1 
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 VW-1024-a-17-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zuiniger rijden 
 

 14 maximumscore 3 
• De actieradius neemt af met 625 539 86− =  km 1 
• Hij legt 100 km af terwijl zijn actieradius met 86 km afneemt 1 
• Dus hij wint 14 (km) 1 
 

 15 maximumscore 4 
• Bij de volle tank geldt (0) 625A =  1 
• De vergelijking ( ) 0A x =  moet worden opgelost 1 
• De oplossing: 694x =  (of nauwkeuriger) 1 
• Dus hij kan ( 694 625− = ) 69 (km) méér rijden (of nauwkeuriger) 1 
 

 16 maximumscore 5 
• Voor het juiste gebruik van de quotiëntregel 2 
• De formule van de afgeleide 

2
7,2 (40000 3 ) (5000 7,2 ) 3( ) 1 5000

(40000 3 )
x xS ' x

x
− ⋅ − − − ⋅−

= + ⋅
−

 (of een 

gelijkwaardige vorm) 1 
• Een schets van de grafiek van de afgeleide op het interval [ ]0;500   1 
• De grafiek van deze afgeleide ligt boven de x-as, dus S is stijgend (en 

dus wint de automobilist voortdurend kilometers) 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
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 VW-1024-a-17-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Gitaar 
 

 17 maximumscore 4 
• 6 20A L= −   1 

• 620 0,9439L L− = ⋅  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 68 (cm) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• 12A  moet precies de helft van L  zijn 1 

• 12 0,5g =  (hierin is g  de groeifactor per fretnummer) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 0,94387g =  1 
 

 19 maximumscore 3 

• 122
n

nA L
−

= ⋅  1 

• 
1

122
n

nA L
− 

 = ⋅
 
 

 1 

• 
1

122 0,9439
−

≈  geeft 0,9439n
nA L= ⋅  1 

 
 20 maximumscore 5 

• De Regel van 18 geeft: 1
65 3,611
18

d = =  (of nauwkeuriger) 1 

• 1 65 3,611 61,389A = − =  1 

• 61,389 3,611 7,022
18

+ =  (of nauwkeuriger), dus 2 7,022d =  (cm) (of 

nauwkeuriger) 1 
• De formule geeft: 2

2 65 65 0,9439 7,088d = − ⋅ =  (cm) (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: ( 7,088 7,022− = ) 0,07 cm (of 0,7 (mm)) 1 
 
Opmerking 

Als in de formule de groeifactor 0,94387 of 
1

120,5  gebruikt wordt, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
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 VW-1024-a-17-2-c 12 lees verder ►►► 
 

Compensatiescore 
 

 21 maximumscore 18 
Volgens vakspecifieke regel 4c bedraagt de aftrek voor fouten zoals bedoeld  
onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord voor het hele 
examen maximaal 2 scorepunten. 
Indien u bij een kandidaat voor deze fouten in het hele examen meer dan  
2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u hier een compensatiescore toe. 
• Als u meer dan 2 scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u het aantal  
 in mindering gebrachte scorepunten dat meer is dan 2 toe. 
 Voorbeeld: 
 U heeft voor deze fouten in het hele examen 5 scorepunten in mindering  
 gebracht. Ken dan bij deze component een compensatiescore van 3 toe. 
• Als u 2 of minder scorepunten in mindering heeft gebracht, kent u een 
 compensatiescore van 0 toe. 
 
 
5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 

einde  

Pagina: 395Voor 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).



aanvulling op het correctievoorschrift 2017-2 
 

wiskunde A vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo:  
 
Op pagina 6, bij vraag 4 moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er 
wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
Toelichting: 
De vraag wordt niet volledig gedekt door de syllabus. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

VW-1024-a-17-2-c-A 
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 VW-1024-f-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-17-2-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

verschilregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g

x g x
   

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

     log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log log logg g g a
a b

b
    
 

 >0, 1, >0, >0 g g a b  

   log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

   
 

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-f-17-2-o 3 / 12 lees verder ►►►

Gewicht van dieren 
 
Bij dieren is het energieverbruik afhankelijk van het gewicht.  
In de figuur staat voor een aantal diersoorten het verband tussen het 
energieverbruik E en het gewicht G. Hierbij is E het energieverbruik in 
watt en G het gewicht in kg. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 

muismuismuis

ratratrat
AA

gansgansgans
hondhondhond

schaapschaapschaap

katkatkat

koekoekoe

BBpaardpaardpaard

kleine
vogels
kleine
vogels
kleine
vogels

104

103

102

101

100

10−1

10−2 10−1 100 101 102 103 104

G (kg)

E (watt)

 
 
Zowel langs de horizontale as als langs de verticale as is een 
logaritmische schaalverdeling gebruikt. De punten die de verschillende 
dieren weergeven, liggen nagenoeg op de getekende rechte lijn door de 
punten  1; 3,27A  en  1000; 520B . Het verband tussen E en G is te 

schrijven als:  

 bE a G   

Hierin is E het energieverbruik in watt en G het gewicht in kg. 
Afgerond zijn de waarden van a en b: 3,3a   en 0,73b  . 

 
4p 1 Bereken, uitgaande van de genoemde punten A en B, de waarde van a in 

twee decimalen nauwkeurig en de waarde van b in drie decimalen 
nauwkeurig. 
 
 
 

Pagina: 399Voor 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).



 

 VW-1024-f-17-2-o 4 / 12 lees verder ►►►

Aan de hand van de figuur en de formule 0,733,3E G   kun je 

onderzoeken of de volgende stellingen waar zijn. 
I. Een tien keer zo zwaar dier verbruikt ook tien keer zo veel energie. 

II. Een kat verbruikt per kg gewicht minder energie dan een schaap. 
5p 2 Onderzoek voor beide stellingen of ze waar zijn. Gebruik zo nodig de 

uitwerkbijlage. 
 

3p 3 Stel een formule op voor de afgeleide van E en onderzoek met behulp 
hiervan of E toenemend stijgend of afnemend stijgend is.  
 

Je kunt de formule 0,733,3E G   herleiden tot de vorm 

log( ) log( )E p q G   . 

4p 4 Geef deze herleiding en geef de waarden van p en q in twee decimalen 
nauwkeurig.  
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 VW-1024-f-17-2-o 5 / 12 lees verder ►►►

Zuiniger rijden  
 
Veel moderne auto's tonen op het bedieningspaneel  figuur 1 
een schatting van het aantal kilometers dat je 
nog kunt rijden zonder te tanken. 
Dit noem je de actieradius. 
Een automobilist zag bijvoorbeeld de informatie 
van figuur 1 op zijn bedieningspaneel. 
Hier is 'Tot. afstand' de totale afstand die de  
auto tot dat moment heeft gereden. 
 
De actieradius wordt berekend op basis van: 
 de nog aanwezige hoeveelheid benzine in de tank; 
 het rijgedrag tot op dat moment. 
 
Toen dezelfde automobilist wat zuiniger ging rijden,  figuur 2 
kreeg hij de informatie van figuur 2 te zien. 
Zoals je ziet, heeft hij 20 km gereden.  
Toch is zijn actieradius niet met 20 km  
afgenomen, maar slechts met 17 km.  
Hij is dus inderdaad iets zuiniger gaan rijden 
en hij heeft zodoende 3 kilometer 'gewonnen'. 
 
De automobilist neemt zich voor om op zekere dag zijn benzinetank 
volledig te vullen en dan zo zuinig mogelijk te gaan rijden. De afstand in 
km die hij rijdt vanaf het moment dat hij getankt heeft, noemen we x.  
De automobilist houdt de eerste 200 km bij wat er gebeurt met de 
actieradius A (in km) op zijn bedieningspaneel. Zie de tabel. 
 
tabel 

x 0 50 100 150 200 

A(x) 625 582 539 496 452 

 
Tussen 0x   en 100x   neemt de actieradius met minder dan 100 km af. 
De automobilist 'wint' dus kilometers op dit traject. 

3p 5 Bereken hoeveel kilometer hij op dit traject wint door zuinig te rijden. 
 

Actieradius  545 km 

-------------------- 

Tot. afstand 7927 km 

Actieradius  528 km 

-------------------- 

Tot. afstand 7947 km 
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 VW-1024-f-17-2-o 6 / 12 lees verder ►►►

De automobilist maakt een wiskundig model bij de tabel. Hij stelt de 
volgende formule op:  

 
5000 7,2( ) 5000
40000 3

x
A x

x


 


 

Op het moment dat hij begint te rijden met de volle tank, dus als 0x  , is 
de actieradius veel kleiner dan de afstand die hij in werkelijkheid zal rijden 
met deze tankinhoud. 
 
Op het moment dat de tank leeg is, is de actieradius gelijk aan 0. 

4p 6 Bereken hoeveel km de automobilist volgens het model met een volle tank 
in werkelijkheid méér kan rijden dan het bedieningspaneel bij vertrek 
aangaf. 
 
Dat de automobilist inderdaad kilometers wint, kun je ook nagaan door het 
verloop te bekijken van de som ( )S x  van het aantal werkelijk gereden 

kilometers en de actieradius. Als de automobilist kilometers wint, zal ( )S x  

namelijk stijgend zijn. De formule voor ( )S x  is: 

 
5000 7,2( ) ( ) 5000
40000 3

x
S x x A x x

x


    


 

 
5p 7 Bepaal de afgeleide van ( )S x  en laat met behulp van een schets van de 

afgeleide zien dat de automobilist op het traject van 0x   tot 500x   
voortdurend kilometers wint. 
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 VW-1024-f-17-2-o 7 / 12 lees verder ►►►

Gitaar 
 
In figuur 1 zie je een gitaar. De snaren zijn gespannen tussen de brug en 
de kam. Op de hals zijn zogenoemde frets (smalle metalen strips) te 
zien. 
 
figuur 1 

 

 
Als je een snaar aanslaat zonder op een fret te drukken, gaat de hele 
snaar tussen de brug en de kam trillen. Door een snaar tegen een fret aan 
te drukken, wordt de gebruikte snaarlengte korter. Je krijgt dan een 
andere toon. Om de goede tonen te krijgen, moet bij het bouwen van een 
gitaar de juiste plaats van de frets berekend worden. 
 
Figuur 2 geeft een schematisch zijaanzicht van de hals. De eerste 12 frets 
zijn daarin vanaf de brug genummerd. 
 
figuur 2 
kam snaar brug

A4

L

1122 000034456789101112

f1f2

 
 
De lengte van een snaar in cm tussen de brug en de kam noemen we L . 

nA  is de afstand in cm tussen de fret met nummer n en de kam. In figuur 2 

is 4A  aangegeven. Voor nA  geldt de volgende formule: 

  0,9439n
nA L   

Van een bepaalde gitaar is de afstand tussen fret nummer 6 en de brug 
gelijk aan 20 cm. 

4p 8 Bereken de lengte L van een snaar van deze gitaar. Rond je antwoord af 
op hele cm. 
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De groeifactor in de formule is berekend op basis van de volgende 
uitgangspunten:  
 er is een exponentieel verband tussen nA  en n; 

 de 12e fret ligt precies midden tussen de brug en de kam. 
4p 9 Bereken met behulp van deze twee uitgangspunten de groeifactor in vijf 

decimalen nauwkeurig.  
 
De theoretische formule die hiervoor geldt, is: 

  

122
n n

L
A

 
 
 

  

Deze formule kan worden herleid tot: 

   0,9439n
nA L   

 
3p 10 Laat deze herleiding zien. 

 
In de zestiende eeuw werd voor het berekenen van de positie van de frets 
een recursieve methode gebruikt, de 'Regel van 18'. Deze rekenwijze gaat 
als volgt: 
 Deel de totale snaarlengte L  door 18. De uitkomst is de afstand 

tussen de brug en fret 1. Deze afstand noemen we 1f  (zie figuur 2). 

 De afstand tussen fret 2 en fret 1 noemen we 2f  (zie figuur 2), de 

afstand tussen fret 3 en fret 2 noemen we 3f , enzovoort. 

 De afstand tussen fret n en fret 1n   wordt berekend met: 
17

118n nf f    met 1
1 18f L . 

 
Een gitaarbouwer wil voor het plaatsen van de frets de afstanden tussen 
de brug en de frets weten. Hij kan deze afstanden met de Regel van 18 of 
met de formule berekenen. Deze twee methoden leveren verschillende 
afstanden op. Ga uit van een afstand tussen brug en kam van 65 cm. 
 

4p 11 Onderzoek hoeveel de afstand tussen de brug en fret 2, berekend met de 
formule, verschilt van de afstand berekend met de Regel van 18. Geef je 
antwoord in tienden van mm nauwkeurig. 
 

4p 12 Bereken vanaf welke fret de afstand tot de volgende fret volgens de Regel 
van 18 kleiner is dan 1,6 cm. 
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Pythagorion 
 
Al jaren wordt van het stadje Pythagorion op het Griekse eiland Samos 
dagelijks de minimum- en maximumtemperatuur bijgehouden. Voor alle 
dagen van het jaar is zowel van de minimum- als van de 
maximumtemperatuur op die dag het gemiddelde over een periode van 
30 jaar berekend. In de figuur staan de grafieken van deze gemiddelde 
temperaturen. Deze figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur  

40

30

20

10

0
Legenda:

maximumtemperatuur
minimumtemperatuur

°C

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

 
 
De maximumtemperatuur laat zich redelijk beschrijven door de formule: 

   max 22,5 10sin 0,0172 120T t    

 
Hierin is maxT  in graden Celsius, t in dagen en 1t   op 1 januari. 

 
Wandelaars bezoeken het eiland bij voorkeur niet als de 
maximumtemperatuur boven de 30 °C ligt. 

3p 13 Bereken hoeveel dagen in een jaar de maximumtemperatuur boven de 
30 °C ligt. 
 
De grafiek van de minimumtemperatuur ligt lager dan de grafiek van de 
maximumtemperatuur, maar de toppen van de grafieken liggen recht 
onder elkaar. Ook de grafiek van de minimumtemperatuur is bij 
benadering een sinusoïde. 

4p 14 Stel met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage een formule op voor de 
minimumtemperatuur. 
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Een reisorganisatie biedt vakanties aan naar Samos. Voor een bepaalde 
periode hebben ze nog 28 vliegtuigstoelen over. Door deze als last minute 
aan te bieden vindt de reisorganisatie daarvoor 14 keer twee gegadigden. 
De reisorganisatie kan ook nog 14 tweepersoons hotelkamers bijboeken: 
twee bij Nikos Place, vijf bij Hydrele Beach en zeven bij Kouros Bay. 

3p 15 Bereken op hoeveel verschillende manieren de reisorganisatie de 
14 stellen kan verdelen over de drie hotels. 
 
Eén van de stellen is gekomen om te fietsen en te wandelen. Ze hebben 
een boekje met vijf fietstochten voor een hele dag en vijf wandeltochten 
voor een hele dag. Ze maken het volgende programma: eerst vijf dagen 
fietsen en daarna drie dagen wandelen. Ze maken elke dag een andere 
tocht uit het boekje.  

3p 16 Bereken hoeveel verschillende programma's dit stel voor deze acht dagen 
kan maken. 
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Nooit meer koude benen 
 
Op BBC Radio Nottingham geeft de weerman in de 'Stocking forecast' 
advies over de dikte van de te dragen panty's. De statisticus James Hind 
van de Nottingham Trent University heeft namelijk een formule ontwikkeld 
om te bepalen hoe dik je panty moet zijn om je er comfortabel bij te 
voelen. Bij zijn formule is de adviesdikte van de panty afhankelijk van de 
temperatuur en van de windsnelheid. 
 

De formule luidt:  0,159

110110
1 e

w t
D


 


 

 
Hierbij is w de windsnelheid in kilometer per uur en t de temperatuur in 
graden Celsius. De adviesdikte D wordt uitgedrukt in denier: hoe groter de 
waarde van D, hoe dikker de panty. 
 
De windsnelheid heeft in de praktijk minder invloed op de adviesdikte van 
de panty dan de temperatuur. Bij een temperatuur van 3,5 °C en windstil 
weer ( 0w  ) is volgens de formule een bepaalde dikte van panty's nodig. 
Als de windsnelheid verandert van 0 naar 20 km/uur, hoeft de temperatuur 
maar een paar graden te veranderen om dezelfde dikte van panty's te 
adviseren. 

4p 17 Bereken hoeveel graden het dan warmer of kouder moet zijn om op 
dezelfde adviesdikte van panty's uit te komen. Geef je antwoord in één 
decimaal nauwkeurig. 
 
Bij een vaste temperatuur hangt de adviesdikte D alleen af van de 
windsnelheid w. 

4p 18 Leg alleen met behulp van de formule uit of de waarde van D toeneemt of 
afneemt als de windsnelheid w stijgt en de temperatuur gelijk blijft. 
 
De waarde van D kan niet onbeperkt groot of onbeperkt klein worden. 

3p 19 Onderzoek tussen welke twee theoretische grenswaarden de waarde van 
D volgens de formule kan liggen. 
 
Carol volgde het advies van de weerman en koos bij windstil weer voor 
een dunne panty van 8 denier. Niet veel later begon het flink te waaien 
terwijl de temperatuur gelijk bleef. Ze had nu volgens de formule eigenlijk 
een panty van 17 denier aan moeten hebben. 

4p 20 Bereken hoe warm het was en hoe hard het waaide. Geef je antwoorden 
in hele graden Celsius en in hele kilometers per uur. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Kamerhuur 
 
Veel studentenkamers in Utrecht zijn te duur. Uit onderzoek is gebleken 
dat 86% van de Utrechtse studenten te veel betaalt voor hun kamer. 
 
Om de maximale huurprijs van een studentenkamer te bepalen, is er het 
puntensysteem van de Huurcommissie. Een vereenvoudigde versie van 
dit systeem staat op de uitwerkbijlage. 
 
Met het formulier op de uitwerkbijlage bereken je eerst op basis van je 
eigen ruimte en de gemeenschappelijke ruimtes het aantal punten p van 
je woonruimte. Vervolgens is bij ieder aantal punten p te berekenen wat 
de maximale huurprijs H per maand mag zijn met behulp van één van 
onderstaande formules: 
 

2,05H p   als 0 180p   
1,06 178,20H p   als 180p   

 
Deze formules gelden voor het eerste jaar dat je de kamer bewoont. 
Daarna wordt ervan uitgegaan dat de huur jaarlijks met 2% wordt 
verhoogd. 
 
Thijn gaat per 1 juli 2016 wonen in een studentenhuis waar al drie andere 
studenten een kamer hebben. Hij heeft in dat huis de volgende 
voorzieningen: 
 Een eigen kamer van 28 m2 met daarin: 

 Centrale verwarming 
 Wastafel 

 Een gemeenschappelijk deel bestaand uit: 
 Keuken van 10 m2 
 Toilet 
 Douche 
 Tuin van 30 m2 
 Schuur voor fietsen 

 
De huur voor deze kamer is € 375 per maand. 
 
De huisbaas gaat ervan uit dat Thijn vier jaar in de woning blijft wonen. 
In plaats van de maximaal toegestane maandelijkse huur ieder jaar met 
2% te verhogen, verhoogt de huisbaas de maandelijkse huur van € 375 
ieder jaar met een vast bedrag. Hij doet dus in totaal drie verhogingen: 
aan het eind van ieder jaar één. 
 

7p 21 Onderzoek hoeveel de huisbaas de maandelijkse huur ieder jaar 
maximaal kan verhogen, zodat Thijn gedurende die vier jaar in totaal niet  
te veel huur betaalt. 
 

einde  

Pagina: 408Voor 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).



 VW-1024-f-17-2-u 1 / 5 lees verder ►►►

wiskunde A (pilot) VWO 2017-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 2  

 

muismuismuis

ratratrat
AA

gansgansgans
hondhondhond

schaapschaapschaap

katkatkat

koekoekoe

BBpaardpaardpaard

kleine
vogels
kleine
vogels
kleine
vogels

104

103
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100

10−1

10−2 10−1 100 101 102 103 104
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E (watt)
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 14 
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 21 

Oppervlakte vertrekken

1.  Wat is de oppervlakte van 
de vertrekken?

  Eigen ruimtes:    Oppervlakte in m2       Punten

Kamers         |

Keuken         | +

Totaal         | x 5 =      |

Gemeenschappelijke ruimtes indien samen groter dan 15 m2:

Kamers          |

Keuken         | +

Subtotaal  A       | 

Aantal wooneenheden  B       | 

Deel de uitkomst van A 
door de uitkomst van B        | x 5 =      |

Centrale verwarming

2.1 Hoe groot zijn de verwarmde 
vertrekken?

  Oppervlakte in m2       Punten

Eigen kamers         |

Eigen keuken         | +

Totaal          | x 0,75 =      |

2.2 Heeft u geen cv, maar wel een 
gasaansluiting en een 
schoorsteen/rookgasafvoer? 

 Ja, 3 punten invullen                 |
 

Puntentelling: onzelfstandige woonruimte

Keuken

3 Welke voorzieningen heeft de keuken? Punten

Aparte eigen keuken 20 punten invullen      |

Eigen keuken in woonkamer of in gemeenschappelijke kamer 10 punten invullen      |

Gemeenschappelijke keuken 4 punten invullen     |

Toilet

4 Wat voor toilet heeft de woning?                      Punten

Eigen toilet   12 punten invullen      |

Gemeenschappelijk toilet     2 punten invullen      |
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Badkamer

5  Wat voor badkamer heeft de woning?  Punten

Eigen douche of bad   15 punten invullen      |

Gemeenschappelijke douche of bad    3 punten invullen      |

Eigen wastafel         10 punten invullen      |

Gemeenschappelijke wastafel in afsluitbare ruimte    2 punten invullen      |

Buitenruimte

6 Beschikt de woning over een      Eigen buitenruimte Punten
buitenruimte, zoals een balkon,     4 tot 10 m2 3 punten invullen     |
tuin, terras of plaatsje?

meer dan 10 m2 9 punten invullen     |

Gemeenschappelijke buitenruimte
4 tot 10 m2  2 punten invullen     |

meer dan 10 m2 6 punten invullen     |

Fietsenberging

7 Beschikt de woning over een fietsenberging?                   Punten 

Eigen fietsenberging 6 punten invullen      |

Gemeenschappelijke fietsenberging        3 punten invullen      |

Totaal

8  Totaal aantal punten  

      |

      |

      |

      |

      |

      |

      | +

    |

Totaal      |
                                               Rond het totaal af op hele punten.

Totaal aantal punten van vraag 1 Oppervlakte vertrekken

Totaal aantal punten van vraag 2 Centrale verwarming

Totaal aantal punten van vraag 3 Keuken

Totaal aantal punten van vraag 4 Toilet

Totaal aantal punten van vraag 5 Badkamer

Totaal aantal punten van vraag 6 Buitenruimte

Totaal aantal punten van vraag 7 Fietsenberging

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

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

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

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

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

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het 
eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten. 
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 VW-1024-f-17-2-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Gewicht van dieren 
 

 1 maximumscore 4 
• Het opstellen van de vergelijkingen 3,27 1ba= ⋅ en 520 1000ba= ⋅  1 

• Uit de eerste vergelijking volgt 3, 27 3,27
1ba  = = 

 
 1 

• De tweede vergelijking wordt hiermee 520 3,27 1000b= ⋅  1 
• 0,734b =  1 
 

 2 maximumscore 5 
• 1G =  geeft 3,3E =  en 10G =  geeft 0,733,3 10 17,72E = ⋅ ≈  1 

• 17,72 10
3,3

≠ , dus stelling I is niet waar 1 

• Aflezen: coördinaten kat ( )3, 7  1 

• Aflezen: coördinaten schaap ( )50, 60  1 

• Voor de kat geldt 2E
G
≈ , voor het schaap 1E

G
≈ , dus stelling II is niet 

waar 1 

of 

• 0,7310 10≠ , dus stelling I is niet waar 2 

• Een formule voor de energie per kg gewicht is 0,273,3E G
G

−= ⋅   1 

• Een schets van de grafiek van E
G

, waaruit blijkt dat E
G

 dalend is 1 

• Het gewicht van een kat is kleiner dan dat van een schaap, dus 
stelling II is niet waar 1 

 
 3 maximumscore 3 

• 0,273,3 0,73E' G−= ⋅ ⋅  ( 0,272, 409 G−= ⋅ ) 1 
• 0,27G−  neemt af als G toeneemt, dus E'  neemt af (als G toeneemt) 1 
• E is afnemend stijgend 1 

of 

• 0,273,3 0,73E' G−= ⋅ ⋅  ( 0,272, 409 G−= ⋅ ) 1 
• Op basis van een schets van de grafiek van E'  constateren dat E'  

afneemt (als G toeneemt) 1 
• E is afnemend stijgend 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
• ( )0,73log( ) log 3,3E G= ⋅  1 

• ( )0,73log( ) log(3,3) logE G= +  1 

• log( ) log(3,3) 0,73 log( )E G= + ⋅  1 
• log( ) 0,52 0,73 log( )E G= + ⋅  (dus 0,52p =  en 0,73q = ) 1 
 
 

Zuiniger rijden 
 

 5 maximumscore 3 
• De actieradius neemt af met 625 539 86− =  km 1 
• Hij legt 100 km af terwijl zijn actieradius met 86 km afneemt 1 
• Dus hij wint 14 (km) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Bij de volle tank geldt (0) 625A =  1 
• De vergelijking ( ) 0A x =  moet worden opgelost 1 
• De oplossing: 694x =  (of nauwkeuriger) 1 
• Dus hij kan ( 694 625− = ) 69 (km) méér rijden (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 5 
• Voor het juiste gebruik van de quotiëntregel 2 
• De formule van de afgeleide 

2
7,2 (40000 3 ) (5000 7,2 ) 3( ) 1 5000

(40000 3 )
x xS ' x

x
− ⋅ − − − ⋅−

= + ⋅
−

 (of een 

gelijkwaardige vorm) 1 
• Een schets van de grafiek van de afgeleide op het interval [ ]0;500  1 
• De grafiek van deze afgeleide ligt boven de x-as, dus S is stijgend (en 

dus wint de automobilist voortdurend kilometers) 1 
 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Gitaar 
 

 8 maximumscore 4 
• 6 20A L= −  1 

• 620 0,9439L L− = ⋅  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 68 (cm) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• 12A  moet precies de helft van L  zijn 1 

• 12 0,5g =  (hierin is g  de groeifactor per fretnummer) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 0,94387g =  1 
 

 10 maximumscore 3 

• 122
n

nA L
−

= ⋅  1 

• 
1

122
n

nA L
− 

 = ⋅
 
 

 1 

• 
1

122 0,9439
−

≈  geeft 0,9439n
nA L= ⋅  1 

 
 11 maximumscore 4 

• De Regel van 18 geeft: 1
181 65f = ⋅  en 17

2 118f f=  1 
• De afstand tussen de brug en fret 2 is 1 2f f+  ( 3,611 3,410= + ) 

7,021=  (cm) 1 
• De formule geeft: 2

2 65 65 0,9439 7,088f = − ⋅ =   (cm) 1 
• Het antwoord: ( 7,088 7,021− =  ) 0,07 cm (of 0,7 (mm)) 1 
 
Opmerking 

Als in de formule de groeifactor 0,94387 of 
1

120,5 gebruikt wordt, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 4 
• (Met de GR) een tabel maken van de afstanden tussen de frets 1 
• De gezochte afstand is bij fret 1n −  als nf  voor het eerst kleiner is dan 

1,6 cm  1 
• 15 1,62f =   en 16 1,53f =   1 
• Dus vanaf fret 15 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pythagorion 
 

 13 maximumscore 3 
• De ongelijkheid ( )( )22,5 10sin 0,0172 120 30t+ − >  moet worden 

opgelost 1 
• De oplossing: vanaf 170t =  tot en met 253t =  1 
• Dit zijn 84 dagen 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat rekent met 169,3t =   en 253,3t =   en uitkomt op een 
antwoord van 84 dagen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 4 
• De minimumtemperaturen variëren van 6 °C tot 22 °C 1 
• Dus de evenwichtsstand is 14 en de amplitude is 8 1 
• (De toppen van minT  en maxT  liggen bij dezelfde waarden van t dus) 

de periode en de verschuiving van minT  zijn hetzelfde als van maxT  1 
• Dus ( )( )min 14 8sin 0,0172 120T t= + −  1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van de minimumtemperaturen is een marge van 1 °C 
toegestaan. 
 

 15 maximumscore 3 

• Er zijn 
14
2

 
 
 

 manieren om twee stellen te kiezen voor Nikos 1 

• Daarna nog 
12
5

 
 
 

 mogelijkheden voor Hydrele 1 

• (De overigen gaan naar Kouros dus) er zijn ( 91 792⋅ = ) 72 072 
mogelijkheden 1 

 
 16 maximumscore 3 

• Vijf dagen fietsen kan op 5! ( 120= ) manieren 1 
• Drie dagen wandelen kan op 5 4 3⋅ ⋅  ( 60= ) manieren 1 
• In totaal dus (120 60⋅ = ) 7200 (programma’s) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Nooit meer koude benen 
 

 17 maximumscore 4 
• 3,5t =  en 0w =  invullen in de formule geeft 40D ≈  1 
• Bij 20w =  moet de vergelijking 40D =  worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• 8,0t ≈  (°C) dus het gevraagde antwoord is: 4,5 (graden) warmer 1 

of 

• w t−  moet hetzelfde blijven 2 
• oud nieuw0 20t t− = −  1 

• ( nieuw oud 20t t− =  dus) het gevraagde antwoord is: 4,5 (graden) 
warmer 1 

 
Opmerking 
Voor het eerste antwoordelement van het tweede alternatief uitsluitend 
0 of 2 scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 4 
• Als w stijgt, stijgt w t−  1 
• Dan wordt de noemer van de breuk groter 1 
• (De teller van de breuk is constant dus) dan wordt de breuk kleiner 1 
• Dus de waarde van D wordt groter 1 
 

 19 maximumscore 3 
• De waarde van D hangt af van de waarde van w t−  1 
• Een heel grote waarde van w t−  levert een D van (bijna) 110 1 
• Bij een heel kleine waarde van w t−  nadert D naar 0 (dus tussen 0 en 

110) 1 

of 

• Je kunt kijken naar extreme temperaturen bij (bijvoorbeeld) 0w =   1 
• Een heel lage waarde van t levert een D van (bijna) 110 1 
• Bij een heel hoge waarde van t nadert D naar 0 (dus tussen 0 en 110) 1 

of 

• De waarde van D hangt af van de waarde van w t−  1 

• De grafiek van 0,159
110110

1 e xD = −
+

 nadert voor heel grote waarden van 

x naar 110 1 
• En voor heel kleine waarden van x naar 0 (dus D ligt tussen 0 en 110) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
• Aangeven hoe bij 0w =  de vergelijking 8D =  opgelost kan worden 1 
• 16t =  (°C) (dus het was 16 °C) 1 
• Aangeven hoe bij 16t =  de vergelijking 17D =  opgelost kan worden 1 
• 28w = (km/uur) (dus de windsnelheid was 28 km/uur) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Kamerhuur 
 

 21 maximumscore 7 
• Bij vragen 1 en 2: de eigen kamer plus verwarming is 

28 5 28 0,75 161× + × =  punten 1 
• Bij vragen 3 tot en met 7: de overige voorzieningen zijn samen 

( )4 2 3 10 6 3 28+ + + + + =  punten 1 
• De maximale huurprijs is dus 1,06 189 178,20 378,54H = ⋅ + =  (euro) 1 
• De gemiddelde maandelijkse huur gedurende vier jaar is dan: 

( )2 31 12 378,54 378,54 1,02 378,54 1,02 378,54 1,02 390,05
48

× × + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

(euro) 1 
• Dat is (€) 15,05 meer dan de huur aan het begin van de huurperiode 1 
• Om gemiddeld op dezelfde huur uit te komen, moet de huur het laatste 

jaar gelijk zijn aan 375 2 15,05 405,10+ ⋅ =  (euro) 1 
• Omdat er drie verhogingen plaatsvinden, is de maximale verhoging dus 

gelijk aan 1
3 (405,10 375) 10,03× − =  (euro) 1 

of 

• Bij vragen 1 en 2: de eigen kamer plus verwarming is 
28 5 28 0,75 161× + × =  punten 1 

• Bij vragen 3 tot en met 7: de overige voorzieningen zijn samen 
( )4 2 3 10 6 3 28+ + + + + =  punten 1 

• De maximale huurprijs is dus 1,06 189 178,20 378,54H = ⋅ + =  (euro) 1 
• De maximale totale huur voor vier jaar is dan: 

( )2 312 378,54 378,54 1,02 378,54 1,02 378,54 1,02 18 722,32× + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

(euro) (of 18 722,28 (euro)) 1 
• Bij een vaste verhoging per jaar van de maandhuur van x  euro betaalt 

Thijn in vier jaar in totaal 48 375 12 12 2 12 3 18 000 72x x x x× + + ⋅ + ⋅ = +  
(euro) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 18 000 72 18 722,32x+ =  (of 
18 000 72 18 722,28x+ = ) opgelost kan worden 1 

• Het antwoord: 10,03x =  (dus de maximale verhoging is 10,03 (euro)) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat tussentijds of aan het eind afrondt op bijvoorbeeld 
tientallen centen of gehele euro’s, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
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Compensatiescore 

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

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

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

5 Aanleveren scores 

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

einde    VW-1024-f-17-2-c 12 
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VW-1024-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 18 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-16-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 

Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Yσ + = σ + σ  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   ( ) ( )S n Xσ = ⋅σ  

( ) ( )E X E X=   
( )( ) X

X
n

σσ =  

 

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
− 

= = ⋅ ⋅ − 
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅  Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p pσ = ⋅ ⋅ −  

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z

− μ=
σ

 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )g
X g Z

− μ< = <
σ

 

 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
=  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 
d d d
d d d
k f g

x g x
= ⋅  
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Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g a
a b

b
− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  
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Aalscholvers en vis 

 
In het IJsselmeergebied leven veel aalscholvers. Deze vogels voeden zich 
met vis. Zij zijn daarom een concurrent voor de visserij in het 
IJsselmeergebied. 
In de periode 1997-2001 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
visconsumptie van aalscholvers. Hiervoor werden braakballen van 
aalscholvers geanalyseerd.  
 
Uit het braakballenonderzoek bleek dat een volwassen aalscholver 
ongeveer 360 gram vis per dag at en een jong ongeveer 285 gram per 
dag. 
In juni 1999 zijn er in het IJsselmeergebied 30 012 volwassen en 
6961 jonge aalscholvers geteld. We gaan ervan uit dat die aantallen voor 
de gehele maand golden. 

3p 1 Bereken hoeveel kg vis er in die maand door de aalscholvers gegeten is. 
Rond je antwoord af op duizendtallen. 
 
Eén keer per dag braakt een  foto  
aalscholver een bal uit met alle 
onverteerbare resten van de vissen 
die hij die dag gegeten heeft. In zo'n 
braakbal zitten onder andere otolieten 
(gehoorsteentjes) en kauwplaatjes 
van verschillende vissoorten (zie 
foto). Deze worden gesorteerd op 
vissoort en de lengtes worden 
gemeten.  
Met behulp van formules kan men dan de lengte en het gewicht 
berekenen van de vissen waarvan ze afkomstig zijn. Zo wordt vastgesteld 
wat de aalscholver die dag gegeten heeft. 
 
In de tabel staan de gebruikte formules voor twee belangrijke vissoorten 
die op het menu staan van de aalscholver. 
 
tabel 

vissoort formule voor de lengte formule voor het gewicht  

pos 11,31 22,14L O= − + ⋅  log( ) 5,607 3,335 log( )G L= − + ⋅

blankvoorn log( ) 1,692 0,734 log( )L K= + ⋅ log( ) 5,833 3,396 log( )G L= − + ⋅

In deze formules is O de gemeten otolietlengte in mm, K de gemeten 
kauwplaatlengte in mm, L de lengte van de vis in mm en G het gewicht 
van de vis in gram. 
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In een braakbal wordt een otoliet van een pos aangetroffen. Deze otoliet 
heeft een lengte van 3,4 mm.  

4p 2 Bereken het gewicht van deze pos. Geef je antwoord in gram in één 
decimaal nauwkeurig.  
 
Voor de blankvoorn kunnen we de twee formules in de tabel herleiden tot 
één formule waarmee we het gewicht van deze vis uit de kauwplaatlengte 
kunnen berekenen.  
Deze formule heeft de vorm: log( ) log( ).G a b K= + ⋅  

3p 3 Bereken de waarden van a en b in deze formule. Geef je antwoorden in 
drie decimalen nauwkeurig. 
 
Bij de blankvoorn is het verband tussen kauwplaatlengte en de lengte van 
de vis in de tabel anders te schrijven: de formule  
log( ) 1,692 0,734 log(K)L = + ⋅ is te herleiden tot 

 0,73449,2L K= ⋅  

Aan de exponent 0,734 in deze formule kunnen we zien dat de lengte van 
de vis steeds minder sterk toeneemt bij toenemende kauwplaatlengte. Dat 
kun je ook met behulp van de afgeleide nagaan.  

4p 4 Stel een formule op voor de afgeleide van L en laat met behulp hiervan 
zien dat L afnemend stijgend is. 
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Sociale psychologie  

 
Psychologen denken dat een man door een gesprek met een mooie vrouw 
zo afgeleid kan zijn dat daardoor zijn denk- en leerprestaties na het 
gesprek tijdelijk verminderen. De afdeling sociale psychologie van de 
Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht dit verschijnsel in 20091). Deze 
opgave gaat over enkele experimenten die daarbij werden gebruikt. 
 
Eerste experiment: de 2-back-taak 
In het eerste experiment moest een aantal mannelijke proefpersonen een 
test op de computer doen. Deze test was een zogenoemde 2-back-taak: 
op het scherm verschijnt met tussenpozen steeds een willekeurig gekozen 
letter van het alfabet. De proefpersoon moet deze letter onthouden en 
vergelijken met de letter twee stappen later. Als de letters hetzelfde zijn, 
moet hij de linkertoets indrukken, anders de rechtertoets. Zie het 
voorbeeld in tabel 1. 
 
tabel 1 

 
De proefpersoon moet voor een 2-back-taak 200 keer een toets 
indrukken. 

4p 5 Bereken de kans dat de proefpersoon in dat geval meer dan 10 keer de 
linkertoets moet indrukken. 
 
Na deze test hadden de (mannelijke) proefpersonen een kort gesprek met 
een mannelijke onderzoeker of een vrouwelijke onderzoeker. Hierna 
moesten ze opnieuw een 2-back-taak doen. Nu werd er niet gekeken naar 
het aantal goede antwoorden maar naar de reactietijd bij de goede 
antwoorden. De (mannelijke) proefpersonen die een gesprek hadden 
gehad met een vrouw scoorden op deze test aanzienlijk minder goed dan 
degenen die met een man gesproken hadden. In tabel 2 zie je voor beide 
groepen de resultaten van deze laatste test.  
 
tabel 2  

 
gesprek met 

reactietijd van mannen in milliseconde 

gemiddelde standaardafwijking 

vrouw 1436 663 

man 1255 589 

 

letter T B N D W D A P P Q F Q .. 

toets: li=links; re=rechts .. .. re re re li re re re re re li .. 

noot 1 Het hier genoemde onderzoek had alleen betrekking op heteroseksuelen. 
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We veronderstellen dat de reactietijden van beide groepen normaal 
verdeeld zijn. 

3p 6 Bereken de kans dat een willekeurig gekozen man uit de groep die een 
gesprek had met een vrouw beter scoorde dan het gemiddelde van de 
groep die een gesprek had met een man. 
 
Tweede experiment 
In een tweede experiment was een groep van 112 proefpersonen 
betrokken, bestaande uit 54 mannelijke en 58 vrouwelijke willekeurig 
gekozen studenten. Voor dit experiment werden tweetallen gevormd.  
 
Veronderstel dat van deze personen er steeds willekeurig twee aan elkaar 
gekoppeld werden, zonder erop te letten of de persoon een man of vrouw 
is. 
 

5p 7 Bereken de kans dat de eerste twee tweetallen die zo gevormd werden 
allebei uit een man en een vrouw bestonden. Rond je antwoord af op 
vier decimalen. 
 
De proefpersonen van elk tweetal moesten met elkaar een gesprek van 
5 minuten voeren. Na dit gesprek moesten ze individueel een test doen. 
Ook hier werd gekeken naar de gemiddelde reactietijd bij de goede 
antwoorden.  
 
Op grond van eerder onderzoek mogen we aannemen dat de reactietijd 
van mannen in het algemeen na zo'n gesprek normaal verdeeld is met 
een gemiddelde van 594 milliseconde en een standaardafwijking van 
53 milliseconde.  
 
Zoals al eerder vermeld, vermoeden psychologen dat mannen die een 
gesprek met een vrouw gevoerd hebben, gemiddeld een langere 
reactietijd hebben. De 22 mannen in dit onderzoek die een gesprek met 
een vrouw gevoerd hadden, bleken een gemiddelde reactietijd van 
631 milliseconde te hebben.  

4p 8 Bereken, uitgaande van de genoemde normale verdeling, de kans dat de 
gemiddelde reactietijd van een groep van 22 willekeurig gekozen mannen 
631 milliseconde of meer is.  
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Fietsen en energie 

 
De formules voor het basisenergieverbruik, de energie die iemand per 
dag nodig heeft voor alle activiteiten van een lichaam in rust, zoals 
hartwerking, ademhaling, enzovoort, staan in tabel 1. In deze formules is 
B het basisenergieverbruik in kcal (kilocalorieën) per dag en G het 
lichaamsgewicht van de persoon in kg. 
 
tabel 1 

basisenergieverbruik 

leeftijdsgroep formule 

18-30 jaar (jongvolwassen) 15,3 679B G= +  

31-60 jaar (ouder) 11,6 879B G= +  

Er gelden verschillende formules voor jongvolwassen en voor oudere 
personen. We vragen ons af welke van deze twee groepen het laagste 
basisenergieverbruik heeft. Dit hangt volgens de formules in tabel 1 af 
van het lichaamsgewicht van een persoon. 

4p 9 Onderzoek bij welke lichaamsgewichten tussen 40 en 120 kg de 
jongvolwassenen een lager basisenergieverbruik hebben dan de ouderen. 
 
Als iemand sport, is de totale energie die hij of zij nodig heeft groter dan 
het basisenergieverbruik. De formule voor de totale energie T per dag is 

1,3 .T B S= +  Hierbij is B het basisenergieverbruik per dag en S het 

energieverbruik voor het sporten per dag zoals fietsen, zwemmen en 
hardlopen.  
In tabel 2 staat het energieverbruik in kcal per kg lichaamsgewicht per uur 
bij fietsen bij een aantal snelheden. Neem aan dat het energieverbruik 
tussen de aangegeven snelheden in lineair verloopt. 
 
tabel 2  

energieverbruik bij fietsen 

snelheid (km/uur) 14 17 20 24 28 35 42 

energieverbruik 
(kcal/kg/uur) 

4 6 8 10 12 16 20 

Frits is 58 jaar en weegt 70 kg. Hij doet mee aan de fietselfstedentocht in 
Friesland, een tocht waarbij op één dag 240 km gefietst wordt. We nemen 
aan dat hij de hele tocht rijdt met een snelheid van 25 km/uur. 

4p 10 Bereken het totale energieverbruik van Frits op deze dag. 
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Bij een hogere snelheid wordt per uur een grotere afstand afgelegd. Je 
kunt voor elke snelheid die in tabel 2 vermeld wordt, het energieverbruik 
per kg lichaamsgewicht bij het fietsen per afgelegde kilometer berekenen. 
Alex beweert dat dit voor elke snelheid gelijk is. Bert zegt dat dit hoger is 
bij hogere snelheden en Carolien beweert dat dit lager is bij hogere 
snelheden. Eén van deze drie personen heeft gelijk.  

4p 11 Onderzoek met behulp van tabel 2 wie van de drie gelijk heeft. 
 
Bij een triatlon wordt er achtereenvolgens gezwommen, gefietst en 
hardgelopen. Er zijn veel verschillende afstanden mogelijk voor de drie 
onderdelen. Zo bestaat de Ironman − ook wel de hele triatlon genoemd − 
uit een zwemonderdeel van 3800 m, een fietsonderdeel van 180 km en 
een hardlooponderdeel van 42,2 km. De Olympische triatlon echter, gaat 
over 1500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.  
 
Je zou een triatlon kunnen samenstellen waarbij voor elk onderdeel het 
energieverbruik voor het sporten even groot is. We gaan daarbij uit van 
een atleet die met een dusdanige snelheid hardloopt, dat zijn 
energieverbruik 1 kcal per afgelegde kilometer is. De atleet zwemt met 
een snelheid waarbij zijn energieverbruik 4 kcal per km is. En hij fietst met 
een snelheid waarbij hij 0,4 kcal per km verbruikt. De genoemde waarden 
voor het energieverbruik gelden steeds per kg lichaamsgewicht. 

5p 12 Bereken de afstanden voor het zwemmen, fietsen en hardlopen in een 
triatlon van in totaal 21 km waarbij het energieverbruik van deze atleet 
voor elk onderdeel steeds even groot is. 
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Elvis 

 
De Amerikaan T.J. Pennings heeft onderzocht hoe snel zijn hond Elvis 
een weggegooide bal bereikt. In figuur 1 staat een schets van het 
bovenaanzicht van de situatie. Pennings en Elvis staan bij het vaste 
punt A. Het vaste punt C bevindt zich 15 meter verderop langs de 
waterkant. Pennings gooit een bal in het water, zodanig dat deze ergens 
op de denkbeeldige lijn door C loodrecht op de waterkant terechtkomt; het 
punt waar de bal terechtkomt, noemen we B. De afstand BC, uitgedrukt in 
meters, noemen we p.  

figuur 1 

q

p

15 m

water

A C

B

D

 

Elvis bepaalt zelf het punt vanaf waar hij gaat zwemmen. Dat punt 
noemen we D. Dus Elvis rent van A naar D langs de waterkant en zwemt 
vervolgens van D naar B. 
Pennings doet dit experiment 35 keer1), waarbij hij de afstand p steeds 
varieert. Bij elke worp noteert hij p en de afstand CD. Deze afstand CD, 
uitgedrukt in meters, noemen we q. De waarden van p en q heeft 
Pennings uitgezet in figuur 2: elk punt hoort bij een worp.  

figuur 2 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20

EE

q
in meters

p in meters 

noot 1 Eigenlijk gooide Pennings wel vaker dan 35 keer, maar alle keren waarbij hij er niet in 

slaagde om de bal ter hoogte van C te gooien, schrapte hij uit zijn waarnemingen. 
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Zo lees je af dat bij een van de worpen geldt: 15,3p =  en 2,3q =  (zie 

punt E). Dat betekent dat Elvis 2,3 meter voor punt C in het water springt.  
Uit figuur 2 blijkt dat de punten bij benadering op een rechte lijn door (0,0) 
liggen. Dat betekent dat q recht evenredig is met p. 
Op basis van deze recht evenredigheid kan men de volgende conclusies 
trekken: 
1 Hoe verder van punt C de bal in het water komt, hoe eerder Elvis het 

water in springt. 
2 Als de afstand CB twee keer zo klein wordt, wordt de afstand AD ook 

twee keer zo klein. 
4p 13 Geef van elk van de beide bovenstaande conclusies aan of deze volgt uit 

het recht evenredige verband. Licht je antwoord toe.  
 
De vergelijking van de rechte lijn uit figuur 2 is bij benadering 0,2 .q p=  

Hierin is de richtingscoëfficiënt 0,2 een grove benadering.  
3p 14 Bereken de waarde van de richtingscoëfficiënt van deze lijn in twee 

decimalen nauwkeurig met behulp van figuur 2. 
 
Het is ook mogelijk het gedrag van Elvis 
theoretisch te bekijken. Hierover gaat de rest van 
deze opgave.  
De afstand AC is 15 meter en de afstand BD is 
volgens de stelling van Pythagoras gelijk aan 

2 2 .p q+  We nemen bovendien aan dat Elvis met 

een constante snelheid van 7 m/s rent en met een 
constante snelheid van 1 m/s zwemt.  
In figuur 2 zie je voor punt E dat 15,3p =  en 2,3q = .  

 
5p 15 Bereken met deze gegevens de totale tijd die Elvis nodig heeft om de bal 

te bereiken bij de worp die bij punt E hoort.  
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Voor elke worp kunnen we de totale tijd die Elvis nodig heeft om de bal te 
bereiken, berekenen met de formule:  

 2 20,143 (15 )T q p q= ⋅ − + +   

Hierin is T de totale tijd in seconden en q de afstand CD in meters. 
 
Voor de volgende vraag bekijken we een worp waarbij de afstand 

20CB = m, dus 20p = . De formule wordt dan: 

 20,143 (15 ) 400T q q= ⋅ − + +  

De afgeleide van deze formule is: 

 
2

d 0,143
d 400

T q

q q
= − +

+
 

5p 16 Toon met behulp van differentiëren aan dat deze afgeleide juist is en 
bereken door deze afgeleide gelijk aan 0 te stellen, na hoeveel meter 
rennen Elvis het water in moet springen om zo snel mogelijk de bal te 
bereiken.  
 

We gaan nu weer uit van de formule 2 20,143 (15 )T q p q= ⋅ − + +  en we 

bekijken 
d
d
T

q
. Er geldt:  

 
2 2

d 0,143
d
T q

q p q
= − +

+
 

4p 17 Laat zien dat door deze afgeleide gelijk aan 0 te stellen de vergelijking 
0,14q p=  ontstaat, waarbij 0,14 is afgerond op twee decimalen.  
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Huizenprijzen 

 
In dagblad Trouw van 22 augustus 2012 stond bij een artikel over de 
daling van de gemiddelde huizenprijs de onderstaande figuur. Deze figuur 
staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. 
 
figuur  

 % verandering ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder 

-8

-6

2008 2009 2010 2011 2012

-4

-2

0

2

4

o n d j
f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j

%

 
In deze figuur is de verandering in prijs van verkochte koopwoningen in 
Nederland weergegeven in procenten ten opzichte van dezelfde maand 
een jaar eerder. Je kunt bijvoorbeeld aflezen dat de huizenprijs in oktober 
2008 gemiddeld 2,3% hoger was dan in oktober 2007. Ook kun je zien dat 
de huizenprijs in oktober 2009 gemiddeld 5,2% lager was dan in oktober 
2008.  
 
De huizenprijs in februari 2012 is ten opzichte van februari 2009 met 
ongeveer 8,8% gedaald.  

4p 18 Bereken met behulp van de figuur deze daling in procenten in twee 
decimalen nauwkeurig. 
 
In de figuur kun je aflezen dat de huizenprijs in april 2010 gedaald is ten 
opzichte van april 2009. Je kunt echter niet aflezen of de huizenprijs in 
april 2010 gedaald is ten opzichte van de voorgaande maand (maart 
2010).  
Met behulp van indexcijfers kunnen we wel dergelijke conclusies trekken. 
In de tabel staan de indexcijfers voor maart en april 2009. Bij deze 
indexcijfers is de huizenprijs in januari 2005 op 100 gesteld en de 
huizenprijs in een bepaalde maand wordt uitgedrukt als percentage van 
die huizenprijs in januari 2005. 
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tabel  

indexcijfers huizenprijs 2009 

maart april 

110,1 109,5 

4p 19 Onderzoek met behulp van de tabel en de figuur of de huizenprijs in april 
2010 gedaald is ten opzichte van maart 2010. 
 
Dalende huizenprijzen zijn niet alleen vervelend voor huizenbezitters, 
maar ook voor banken. Banken hebben namelijk vaak geld uitgeleend aan 
huizenbezitters in de vorm van hypotheken. Als iemand een dergelijke 
lening niet meer kan terugbetalen, verkoopt de bank het huis. Als de 
huizenprijzen gedaald zijn, is dat huis echter minder waard dan toen de 
lening afgesloten werd.  
 
Om de waarde van een huis waarvoor een bank geld heeft uitgeleend te 
berekenen, gaat de bank uit van de laatste verkoopprijs van dat huis en 
berekent met behulp van indexcijfers steeds de huidige waarde, de 
zogenoemde berekende waarde.  
Eens in de drie jaar moet getoetst worden of de berekende waarden van 
de huizen in het bestand van de bank kloppen. 
 
De Nederlandsche Bank schrijft hiervoor de volgende procedure voor: 
− De bank moet uit haar bestand een aselecte steekproef nemen van 

minstens 100 huizen. Deze huizen worden getaxeerd: dit levert de 
getaxeerde waarde1). 

− De bank berekent van elk huis in de steekproef de verhouding Q 
tussen de berekende waarde en de getaxeerde waarde.  

In formulevorm: 
berekende waarde
getaxeerde waarde

Q =  

− De bank toetst met behulp van deze steekproef of de gemiddelde 
waarde van Q voor de huizen in haar bestand significant lager is dan 1. 
 

Deze procedure is ingevoerd om met een grote mate van zekerheid vast 
te stellen dat een bank de waarde van de huizen in haar bestand niet 
overschat. 
 

2p 20 Leg met behulp van de formule voor Q uit waarom de bank de waarde van 
de huizen in haar bestand zou overschatten als de gemiddelde waarde 
van Q hoger zou zijn dan 1. 
 
 

noot 1 Taxeren betekent dat de waarde van een huis bepaald wordt door een onafhankelijke 

deskundige, die hiervoor het huis ook werkelijk moet bekijken. 
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Om te toetsen of de gemiddelde waarde van Q lager is dan 1 moet er 
eenzijdig getoetst worden met een significantieniveau van 1%. 
Neem op grond van ervaringen uit het verleden aan dat Q normaal 
verdeeld is met standaardafwijking 0,35. Voor de nulhypothese 0H  geldt 

dan 1μ =  en voor de alternatieve hypothese 1H  geldt 1μ < . 

 
In een steekproef van 100 huizen wordt de waarde van Q bepaald. Het 
steekproefgemiddelde blijkt 0,94 te zijn. 

5p 21 Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding geeft om te concluderen 
dat de gemiddelde waarde van Q significant lager is dan 1. 
 
 
 

einde  
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages 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 de derde corrector komt in 
de plaats van de eerdere beoordelingen. 

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

 
 

Aalscholvers en vis 
 

 1 maximumscore 3 
• De visconsumptie per dag is 30 012 0,36 6961 0,285 ( 12 788 (kg))⋅ + ⋅ ≈   1 
• In de maand juni is dit 30 ∙ 12788 (kg)  1 
• Het antwoord: 384 000 (of 384 duizend) (kg) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat heeft gerekend met 31 dagen en tot het antwoord 
396 000 (kg) is gekomen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 2 maximumscore 4 
• 11,31 22,14 3,4 ( 63,966)L = − + ⋅ = (mm) 1 
• log( ) 5,607 3,335 log(63,966) ( 0,416)G = − + ⋅ ≈  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 2,6 (gram) 1 
 
Opmerking 
Als tussentijds is afgerond op 64 en op 0,42, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen.  
 

 3 maximumscore 3 
• log( ) 5,833 3,396 (1,692 0,734 log( ))G K= − + ⋅ + ⋅  1 
• log( ) 5,833 5,746 2,493 log( )G K≈ − + + ⋅  1 
• log( ) 0,087 2,493log( )G K≈ − +  (of 0,087a = − en 2,493b = ) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 4 
• 0,26649,2 0,734L' = K −⋅ ⋅ (of 0,26636,1L' K −≈ ⋅ ) 1  
• L' is positief dus de grafiek van L is stijgend 1 
• 0,266K −  neemt af als K toeneemt, dus L' neemt af (als K toeneemt) 1 
• De grafiek van L is dus afnemend stijgend (dus de vislengte van de 

blankvoorn neemt steeds minder sterk toe bij toenemende 
kauwplaatlengte) 1 

of 

• 0,26649,2 0,734L' = K −⋅ ⋅ (of 0,26636,1L' K −≈ ⋅ ) 1  
• Op basis van een schets van de grafiek van L' constateren dat L' positief 

is en L dus stijgend is 1 
• Op basis van een schets van de grafiek van L' constateren dat L' 

afneemt (als K toeneemt) 1 
• De grafiek van L is dus afnemend stijgend (dus de vislengte van de 

blankvoorn neemt steeds minder sterk toe bij toenemende 
kauwplaatlengte) 1 
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Sociale psychologie  
 

 5 maximumscore 4 
• Het aantal keren X dat de linkertoets ingedrukt moet worden, is 

binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 1
26  1 

• P( 10) 1 P( 10)X X> = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,15 (of 15%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met 1

2p =  rekent, ten hoogste 2 scorepunten voor deze 
vraag toekennen. 
 

 6 maximumscore 3 
• P( 1255 | 1436 en 663)X < µ = σ =  moet berekend worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,39 (of 39%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 5 

• P(1e tweetal is man en vrouw) = 54 582
112 111
⋅ ⋅  of 

54 58
1 1
112

2

  
  
  
 
 
 

 2 

• P(2e tweetal is man en vrouw) = 53 572
110 109
⋅ ⋅  of 

53 57
1 1
110

2

  
  
  
 
 
 

  2 

• De gevraagde kans is 0,2539 1 
 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat de kans op een geheel mannelijk tweetal en de kans 

op een geheel vrouwelijk tweetal berekent en vervolgens het product 
daarvan bepaalt, ten hoogste 3 scorepunten hiervoor toekennen. 

− Als de factor 2 bij beide kansen niet vermeld is, ten hoogste 
3 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
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 8 maximumscore 4 

• De standaardafwijking is 53
22

  1 

• 53P( 631| 594 en )
22

≥ µ = σ =X  moet berekend worden 1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• De kans is 0,0005 (of 0,05%) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als een oplossing wordt berekend zonder gebruik te maken van de 

n -wet, maximaal 3 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
− Als de standaardafwijking wordt afgerond op 11 en de kandidaat 

hierdoor uitkomt op een kans van 0,0004, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Fietsen en energie 
 

 9 maximumscore 4 
• Het maken van tabellen of grafieken van de bijbehorende formules 1 
• Beschrijven hoe het snijpunt gevonden kan worden  1 
• Het basisenergieverbruik voor jongvolwassenen en ouderen is even 

groot bij 54 kg (of nauwkeuriger)  1 
• Tot en met 54 kg hebben jongvolwassenen het laagste 

basisenergieverbruik 1 
 
Opmerking 
Als de grens van 54 kg niet wordt meegerekend voor de jongvolwassenen, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 10 maximumscore 4 
• B = 11,6 ∙ 70 + 879 = 1691 (kcal) 1 

• Hij fietst 240 9,6
25

=  (uur)  1 

• Per uur verbruikt hij 1
410 2 10,5+ ⋅ =  (kcal per kg lichaamsgewicht voor 

het fietsen) 1 
• In totaal verbruikt hij 1,3 1691 10,5 9,6 70 9250⋅ + ⋅ ⋅ ≈  (kcal) (of 

nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• Voor bijvoorbeeld 14 km fietsen in 1 uur wordt 4 kcal per kg 

lichaamsgewicht gebruikt 1 

• Dit betekent een energieverbruik voor het fietsen van 4( ) 0,29
14

≈  (kcal 

per km per kg lichaamsgewicht) 1 
• Het berekenen van minstens één waarde van de overige waarden voor 

het energieverbruik per km (per kg lichaamsgewicht): respectievelijk 
0,35; 0,40; 0,42; 0,43; 0,46; 0,48  1 

• Dus Bert heeft gelijk 1 
 

 12 maximumscore 5  
• 10 km fietsen, 4 km hardlopen en 1 km zwemmen kosten evenveel 

energie  2 
• De totale afstand is dan 1 + 4 + 10  = 15 km 1 

• Dus alle afstanden moeten ( 21
15

= ) 1,4 maal zo groot worden  1 

• Het antwoord: 5,6 km hardlopen, 1,4 km zwemmen en 14 km fietsen 1 
 
Opmerking 
Als het juiste antwoord gevonden is door middel van proberen, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Elvis 
 

 13 maximumscore 4 
• Uit de recht evenredigheid volgt dat q groter wordt als p groter wordt 1 
• Conclusie 1 volgt inderdaad uit het recht evenredige verband 1 
• Als p twee keer zo klein wordt, wordt, op basis van de recht 

evenredigheid, q twee keer zo klein (en wordt 15 – q dus groter) 1 
• Conclusie 2 volgt niet uit het recht evenredige verband 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Het aflezen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld (10; 1,5) 1 

• 1,5 0,15
10

= =a  2 

 
Opmerking 
Als door onnauwkeurig aflezen a = 0,16 is gevonden, hiervoor 1 scorepunt 
in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 5 
• De afstand langs de waterkant AD is 15 2,3−  (m) 1 

• De bijbehorende tijd is 12,7 1,8
7

≈ (seconden)  1 

• De afstand in het water DB is 2 215,3 2,3 15,5+ ≈  (m) 1 

• De bijbehorende tijd is 15,5 15,5
1

= (seconden)  1 

• In totaal heeft Elvis 17 seconden (of nauwkeuriger) nodig 1 
 

 16 maximumscore 5 
• De afgeleide van de eerste term is 

[ ] [ ]0,143 (15 ) ( 2,145 0,143 ) 0,143′ ′⋅ − = − ⋅ = −q q  1 
• De afgeleide van de tweede term is 

2 1
2 2 2

1400 2
400 400

qq q
q q

′ + = ⋅ ⋅ =   + +
 (dus de afgeleide is juist) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 
2

0,143 0
400

q

q
− + =

+
 opgelost kan 

worden 1 
• 3q ≈  1 
• Elvis moet na 15 – 3 = 12 (meter) rennen in het water springen (of 

nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 17 maximumscore 4 
Een aanpak als: 

• d 0
d
T
q
=  geeft 

2 2
0,143q

p q
=

+
 1 

• Dit herleiden tot 
2

2 2

0,143
q p q  = + 

 
 1 

• Dit herleiden tot 2 248q p=   1 
• Dit herleiden tot q = 0,14p 1 

of 

• d 0
d
T
q
=  geeft 

2 2
0,143q

p q
=

+
 1 

• Dit herleiden tot 2 2 2 2(0,143) ( )q p q= ⋅ +  1 
• Dit herleiden tot 2 248q p=   1 
• Dit herleiden tot q = 0,14p 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat door tussentijds afronden bij de 3e bolletjes tot 2 249q p=  
komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Huizenprijzen 
 

 18 maximumscore 4 
• Aflezen in de figuur bij februari 2010, 2011 en 2012: respectievelijk  

–4,1(%); –1,5(%) en –3,4(%) 1 
• De bijbehorende groeifactoren zijn respectievelijk 0,959; 0,985 en 

0,966 1 
• 0,959 0,985 0,966 0,9125⋅ ⋅ ≈   1 
• Dus een daling van 8,75(%) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen uit de figuur mag een marge van 0,1% gehanteerd worden.  
 

 19 maximumscore 4 
• Aflezen in de figuur voor maart en april 2010 respectievelijk –3,5(%) 

en –2,3(%) 1 
• Het indexcijfer voor maart 2010 is 106,2 (of nauwkeuriger) 1 
• Het indexcijfer voor april 2010 is 107,0 (of nauwkeuriger) 1 
• De huizenprijs in april 2010 is niet gedaald ten opzichte van maart 2010 

(maar juist gestegen) 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen uit de figuur mag een marge van 0,1% gehanteerd 

worden.  
− Als bij het 2e en/of 3e bolletje afgerond is op gehelen, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 2 
• 1Q >  betekent dat de door de bank berekende waarde hoger is dan de 

getaxeerde waarde 1 
• Dus dan overschat de bank (gemiddeld) de waarde van de huizen 1 
 

 21 maximumscore 5 

• De overschrijdingskans gem
0,35P( 0,94 | 1 en )
100

≤ µ = σ =Q  moet worden 

berekend 2 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,04 (of nauwkeuriger) 1 
• De conclusie: 0,04 0,01>  dus er is geen aanleiding om te concluderen 

dat de gemiddelde waarde van Q in het bestand van de bank lager is  
dan 1 1 

 
Opmerking 
Als een oplossing wordt berekend zonder gebruik te maken van de n -wet, 
maximaal 3 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
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 VW-1024-a-16-1-c 13 lees verder ►►► 
 

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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VW-1024-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

wiskunde A vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
Op pagina 8, bij vraag 8 moet de volgende opmerking toegevoegd worden: 
 
Opmerking: 
Als een kandidaat het eindantwoord afgerond heeft op 0,001 (of 0,1%) hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
  
Toelichting: 
In de septembermedelingen is de volgende tekst over groeifactoren en kansen 
opgenomen: 
Als een groeifactor of kans wordt gevraagd, geldt voor het eindantwoord: groeifactoren 
moeten worden genoteerd in minstens twee decimalen en kansen moeten worden 
genoteerd in minstens twee decimalen of hele procenten. Meer decimalen zijn vereist 
als dat nodig is om af te wijken van 0 of 1.  
Hoewel het afronden van een kans van 0,000529… op 0,001 wiskundig gezien 
ongewenst is (er is sprake van bijna een verdubbeling), is de afronding op 0,001 (0,1%) 
op grond van de bovenstaande mededeling verdedigbaar. 
 
Op pagina 10, bij vraag 13 moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe 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.  
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VW-1024-a-16-1-c-A 

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1024-f-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 

 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 18 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-16-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
=  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 

d d d
d d d
k f g

x g x
= ⋅  

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g a
a b

b
− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  
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Aalscholvers en vis 
 
In het IJsselmeergebied leven veel aalscholvers. Deze vogels voeden zich 
met vis. Zij zijn daarom een concurrent voor de visserij in het 
IJsselmeergebied. 
In de periode 1997-2001 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
visconsumptie van aalscholvers. Hiervoor werden braakballen van 
aalscholvers geanalyseerd.  
 
Uit het braakballenonderzoek bleek dat een volwassen aalscholver 
ongeveer 360 gram vis per dag at en een jong ongeveer 285 gram per 
dag. 
In juni 1999 zijn er in het IJsselmeergebied 30 012 volwassen en 
6961 jonge aalscholvers geteld. We gaan ervan uit dat die aantallen voor 
de gehele maand golden. 

3p 1 Bereken hoeveel kg vis er in die maand door de aalscholvers gegeten is. 
Rond je antwoord af op duizendtallen. 
 
Eén keer per dag braakt een  foto  
aalscholver een bal uit met alle 
onverteerbare resten van de vissen 
die hij die dag gegeten heeft. In zo'n 
braakbal zitten onder andere otolieten 
(gehoorsteentjes) en kauwplaatjes 
van verschillende vissoorten (zie 
foto). Deze worden gesorteerd op 
vissoort en de lengtes worden 
gemeten.  
Met behulp van formules kan men dan de lengte en het gewicht 
berekenen van de vissen waarvan ze afkomstig zijn. Zo wordt vastgesteld 
wat de aalscholver die dag gegeten heeft. 
 
In de tabel staan de gebruikte formules voor twee belangrijke vissoorten 
die op het menu staan van de aalscholver. 
 
tabel 

vissoort formule voor de lengte formule voor het gewicht  
pos 11,31 22,14L O= − + ⋅  ln( ) 12,911 3,335 ln( )G L= − + ⋅  

blankvoorn ln( ) 3,896 0,734 ln( )L K= + ⋅  ln( ) 13,431 3,396 ln( )G L= − + ⋅  

In deze formules is O de gemeten otolietlengte in mm, K de gemeten 
kauwplaatlengte in mm, L de lengte van de vis in mm en G het gewicht 
van de vis in gram. 
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In een braakbal wordt een otoliet van een pos aangetroffen. Deze otoliet 
heeft een lengte van 3,4 mm.  

4p 2 Bereken het gewicht van deze pos. Geef je antwoord in gram in één 
decimaal nauwkeurig.  
 
Voor de blankvoorn kunnen we de twee formules in de tabel herleiden tot 
één formule waarmee we het gewicht van deze vis uit de kauwplaatlengte 
kunnen berekenen.  

3p 3 Stel een formule op waarmee het gewicht G van de blankvoorn wordt 
uitgedrukt in de kauwplaatlengte K.  
 
Bij de blankvoorn is het verband tussen kauwplaatlengte en de lengte van 
de vis in de tabel anders te schrijven: de formule 
ln (L) = 3,896 + 0,734 · ln (K) is te herleiden tot  

 0,73449,2L K= ⋅  

Aan de exponent 0,734 in deze formule kunnen we zien dat de lengte van 
de vis steeds minder sterk toeneemt bij toenemende kauwplaatlengte. Dat 
kun je ook met behulp van de afgeleide nagaan.  

4p 4 Stel een formule op voor de afgeleide van L en laat met behulp hiervan 
zien dat de lengte van de blankvoorn steeds minder sterk toeneemt bij 
toenemende kauwplaatlengte. 
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Fietsen en energie 
 
De formules voor het basisenergieverbruik, de energie die iemand per 
dag nodig heeft voor alle activiteiten van een lichaam in rust, zoals 
hartwerking, ademhaling, enzovoort, staan in tabel 1. In deze formules is 
B het basisenergieverbruik in kcal (kilocalorieën) per dag en G het 
lichaamsgewicht van de persoon in kg. 
 
tabel 1 

basisenergieverbruik 

leeftijdsgroep formule 
18-30 jaar (jongvolwassen) 15,3 679B G= +  

31-60 jaar (ouder) 11,6 879B G= +  

Er gelden verschillende formules voor jongvolwassen en voor oudere 
personen. We vragen ons af welke van deze twee groepen het laagste 
basisenergieverbruik heeft. Dit hangt volgens de formules in tabel 1 af 
van het lichaamsgewicht van een persoon. 

4p 5 Onderzoek bij welke lichaamsgewichten tussen 40 en 120 kg de 
jongvolwassenen een lager basisenergieverbruik hebben dan de ouderen. 
 
Als iemand sport, is de totale energie die hij of zij nodig heeft groter dan 
het basisenergieverbruik. De formule voor de totale energie T per dag is 

1,3 .T B S= +  Hierbij is B het basisenergieverbruik per dag en S het 

energieverbruik voor het sporten per dag zoals fietsen, zwemmen en 
hardlopen.  
In tabel 2 staat het energieverbruik in kcal per kg lichaamsgewicht per uur 
bij fietsen bij een aantal snelheden. Neem aan dat het energieverbruik 
tussen de aangegeven snelheden in lineair verloopt. 
 
tabel 2  

energieverbruik bij fietsen 

snelheid (km/uur) 14 17 20 24 28 35 42 

energieverbruik 
(kcal/kg/uur) 

4 6 8 10 12 16 20 

Frits is 58 jaar en weegt 70 kg. Hij doet mee aan de fietselfstedentocht in 
Friesland, een tocht waarbij op één dag 240 km gefietst wordt. We nemen 
aan dat hij de hele tocht rijdt met een snelheid van 25 km/uur. 

4p 6 Bereken het totale energieverbruik van Frits op deze dag. 
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Bij een hogere snelheid wordt per uur een grotere afstand afgelegd. Je 
kunt voor elke snelheid die in tabel 2 vermeld wordt, het energieverbruik 
per kg lichaamsgewicht bij het fietsen per afgelegde kilometer berekenen. 
Alex beweert dat dit voor elke snelheid gelijk is. Bert zegt dat dit hoger is 
bij hogere snelheden en Carolien beweert dat dit lager is bij hogere 
snelheden. Eén van deze drie personen heeft gelijk.  

4p 7 Onderzoek met behulp van tabel 2 wie van de drie gelijk heeft. 
 
Bij een triatlon wordt er achtereenvolgens gezwommen, gefietst en 
hardgelopen. Er zijn veel verschillende afstanden mogelijk voor de drie 
onderdelen. Zo bestaat de Ironman − ook wel de hele triatlon genoemd − 
uit een zwemonderdeel van 3800 m, een fietsonderdeel van 180 km en 
een hardlooponderdeel van 42,2 km. De Olympische triatlon echter, gaat 
over 1500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.  
 
Je zou een triatlon kunnen samenstellen waarbij voor elk onderdeel het 
energieverbruik voor het sporten even groot is. We gaan daarbij uit van 
een atleet die met een dusdanige snelheid hardloopt, dat zijn 
energieverbruik 1 kcal per afgelegde kilometer is. De atleet zwemt met 
een snelheid waarbij zijn energieverbruik 4 kcal per km is. En hij fietst met 
een snelheid waarbij hij 0,4 kcal per km verbruikt. De genoemde waarden 
voor het energieverbruik gelden steeds per kg lichaamsgewicht. 

5p 8 Bereken de afstanden voor het zwemmen, fietsen en hardlopen in een 
triatlon van in totaal 21 km waarbij het energieverbruik van deze atleet 
voor elk onderdeel steeds even groot is. 
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Elvis 
 
De Amerikaan T.J. Pennings heeft onderzocht hoe snel zijn hond Elvis 
een weggegooide bal bereikt. In figuur 1 staat een schets van het 
bovenaanzicht van de situatie. Pennings en Elvis staan bij het vaste 
punt A. Het vaste punt C bevindt zich 15 meter verderop langs de 
waterkant. Pennings gooit een bal in het water, zodanig dat deze ergens 
op de denkbeeldige lijn door C loodrecht op de waterkant terechtkomt; het 
punt waar de bal terechtkomt, noemen we B. De afstand BC, uitgedrukt in 
meters, noemen we p.  

figuur 1 

q

p

15 m

water

A C

B

D

 

Elvis bepaalt zelf het punt vanaf waar hij gaat zwemmen. Dat punt 
noemen we D. Dus Elvis rent van A naar D langs de waterkant en zwemt 
vervolgens van D naar B. 
Pennings doet dit experiment 35 keer1), waarbij hij de afstand p steeds 
varieert. Bij elke worp noteert hij p en de afstand CD. Deze afstand CD, 
uitgedrukt in meters, noemen we q. De waarden van p en q heeft 
Pennings uitgezet in figuur 2: elk punt hoort bij een worp.  

figuur 2 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20

EE

q
in meters

p in meters 

noot 1 Eigenlijk gooide Pennings wel vaker dan 35 keer, maar alle keren waarbij hij er niet in 

slaagde om de bal ter hoogte van C te gooien, schrapte hij uit zijn waarnemingen. 
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Zo lees je af dat bij een van de worpen geldt: 15,3p =  en 2,3q =  (zie 

punt E). Dat betekent dat Elvis 2,3 meter voor punt C in het water springt.  
Uit figuur 2 blijkt dat de punten bij benadering op een rechte lijn door (0,0) 
liggen. Dat betekent dat q recht evenredig is met p. 
Op basis van deze recht evenredigheid kan men de volgende conclusies 
trekken: 
1 Hoe verder van punt C de bal in het water komt, hoe eerder Elvis het 

water in springt. 
2 Als de afstand CB twee keer zo klein wordt, wordt de afstand AD ook 

twee keer zo klein. 
4p 9 Geef van elk van de beide bovenstaande conclusies aan of deze volgt uit 

het recht evenredige verband. Licht je antwoord toe.  
 
De vergelijking van de rechte lijn uit figuur 2 is bij benadering 0,2 .q p=  

Hierin is de richtingscoëfficiënt 0,2 een grove benadering.  
3p 10 Bereken de waarde van de richtingscoëfficiënt van deze lijn in twee 

decimalen nauwkeurig met behulp van figuur 2. 
 
Het is ook mogelijk het gedrag van Elvis 
theoretisch te bekijken. Hierover gaat de rest van 
de opgave. 
De afstand AC is 15 meter en de afstand BD is 
volgens de stelling van Pythagoras gelijk aan 

2 2 .p q+  We nemen bovendien aan dat Elvis met 

een constante snelheid van 7 m/s rent en met een 
constante snelheid van 1 m/s zwemt.  
 
Voor elke worp kunnen we de totale tijd die Elvis nodig heeft om de bal te 
bereiken, berekenen met de formule:  

 2 20,143 (15 )T q p q= ⋅ − + +   

Hierin is T de totale tijd in seconden en q de afstand CD in meters. 
 
Voor de volgende vraag bekijken we een worp waarbij de afstand 

20CB =  m, dus 20p = . De formule wordt dan: 

 20,143 (15 ) 400T q q= ⋅ − + +  

De afgeleide van deze formule is: 

 
2

d 0,143
d 400

T q

q q
= − +

+
 

5p 11 Toon met behulp van differentiëren aan dat deze afgeleide juist is en 
bereken door deze afgeleide gelijk aan 0 te stellen, na hoeveel meter 
rennen Elvis het water in moet springen om zo snel mogelijk de bal te 
bereiken.   
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We gaan nu weer uit van de formule 2 20,143 (15 )T q p q= ⋅ − + +  en we 

bekijken 
d
d
T

q
. Er geldt:  

 
2 2

d 0,143
d
T q

q p q
= − +

+
 

4p 12 Laat zien dat door deze afgeleide gelijk aan 0 te stellen de vergelijking 
0,14q p=  ontstaat, waarbij 0,14 is afgerond op twee decimalen.  

 
 

Geocachen  
 
Geocachen is een activiteit waarbij je verborgen schatten zoekt. 
Vrijwilligers verstoppen een klein kistje - een zogeheten geocache op een 
bepaalde plaats - en publiceren de coördinaten van de betreffende plaats 
op internet. De geocachers kunnen daarna de geocache zoeken met 
behulp van een gps-systeem. Deze activiteit ontstond in 2000 in de 
Verenigde Staten en heeft sindsdien een hoge vlucht genomen. In deze 
opgave bekijken we hoe het aantal op internet gepubliceerde geocaches 
groeide. In de tabel zie je de aantallen voor de periode 2000-2011. 
 
tabel  

datum aantal geocaches  
3 mei 2000      1 

1 januari 2007   500 000 

15 maart 2010 1 000 000 

27 augustus 2011 1 500 000 

De groei van het aantal geocaches was spectaculair. Een eerste model 
om het aantal geocaches te beschrijven is als volgt: 

 4 13( ) log
13

N t
t

 =  − 
 

Hierin is t de tijd in jaren met t = 0 op 1 januari 2000 en N het aantal 
geocaches in miljoenen. 
 

3p 13 Bereken hoeveel het aantal geocaches dat dit model oplevert voor 
1 januari 2007 afwijkt van het werkelijke aantal. Rond je antwoord af op 
duizendtallen. 
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Om te berekenen op welk moment een bepaald aantal geocaches bereikt 
is, kun je dit model omschrijven tot een formule van de vorm: 

 Nt a b c−= − ⋅  

4p 14 Bereken de waarden van de constanten a, b en c. 
 
Hoewel dit eerste model redelijk paste voor de periode 2000-2011, is het 
nu niet meer bruikbaar. 

2p 15 Leg uit hoe je aan de formule van het eerste model ziet, dat dit model nu 
niet meer bruikbaar is. 
 
Na 2011 was de groei van het aantal geocaches minder spectaculair. Dit 
was mede aanleiding om het model bij te stellen. Hieruit kwam het tweede 
model voort: 

 0,3
5,6( )

1 87 e t
M t −=

+ ⋅
 

Ook hierin is t de tijd in jaren met t = 0 op 1 januari 2000 en M het aantal 
geocaches in miljoenen. M is stijgend, dus het aantal geocaches wordt 
groter naarmate t groter wordt.  
 
Je kunt met behulp van alleen de formule voor M(t), dus zonder te 
differentiëren of gebruik te maken van de grafiek, beredeneren dat de 
stijging van het aantal geocaches op den duur heel klein wordt.  

4p 16 Geef zo’n redenering.  
 
 
 
 

Pagina: 467Voor 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).



 

 VW-1024-f-16-1-o 12 / 15 lees verder ►►►

Golvende muur 
 
Op de foto zie je een gedeelte van een muur met een golvende 
bovenkant. In totaal zijn er zes golven. Elke golf begint en eindigt op een 
laagste punt. De afstand tussen die twee laagste punten noemen we de 
lengte van de golf. Elke golf is een factor 1,4 langer dan de vorige, maar 
de hoogte van de golven blijft gelijk. 
 
foto 

 

De zes golven zijn elk bij benadering te beschrijven met (een deel van) 
een sinusoïde. Voor de golvende muur loopt een weg. Deze weg loopt op 
de foto naar beneden, maar voor het wiskundige model gaan we ervan uit 
dat de weg horizontaal loopt. In het model begint elke golf op dezelfde 
hoogte als de eerste golf.  
 
Voor de eerste golf kan men de volgende formule opstellen: 

 
2π1,37 0,37sin ( 0,625)
2,5

h x
 = + − 
 

 

Hierin is h de hoogte van de golf boven de grond in meters en x de 
horizontale afstand in meters vanaf het beginpunt van de eerste golf met 
0 2,5x≤ ≤ . Zie de figuur. In de figuur zijn ook de tweede, de derde en een 

deel van de vierde golf getekend. 
 
figuur 

h

O x

lengte eerste golf lengte tweede golf lengte derde golf

2,5

 
 

2p 17 Bereken het hoogteverschil tussen het hoogste en het laagste punt van de 
eerste golf.  
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Omdat de lengte van een volgende golf steeds met een factor 1,4 
vermenigvuldigd wordt, kan de lengte van de golven gegeven worden 
door een meetkundige rij met als directe formule:  

 12,5 1,4n
nL −= ⋅   

Hierin is Ln de lengte in meters van de golf met rangnummer n. De eerste 

golf heeft het nummer n = 1. 
 
De tweede golf is even hoog als de eerste. 

5p 18 Stel een formule op voor de sinusoïde die de tweede golf beschrijft, 
waarin h de hoogte van de golf boven de grond is in meters en x de 
horizontale afstand in meters vanaf het beginpunt van de eerste golf.  
 

3p 19 Bereken de lengte van de zes golven samen. Rond je antwoord af op 
gehele cm. 
 
Als er niet zes, maar veel meer van dergelijke golven zijn, is het handig 
om een formule op te stellen voor de som van de lengtes van de golven. 
Omdat de lengtes van de golven een meetkundige rij vormen, kun je 
hiervoor gebruikmaken van de formule voor de som van de eerste 
n termen van een meetkundige rij:  

 
( )eerste term factor 1

factor 1

n

nS
⋅ −

=
−

 

Hiermee kan een formule worden opgesteld voor de lengte nS  van 

n golven samen. 
Deze formule is vervolgens te herleiden tot de vorm:  

 1,4n
nS a b= ⋅ +  

4p 20 Voer deze herleiding uit en geef de waarden van a en b in deze formule in 
twee decimalen nauwkeurig. 
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Zwart-wit 
 
Veel kunst is samengesteld uit regelmatige patronen. Vormgever Wim 
Crouwel heeft de serie Tide gemaakt. In de werken uit die serie komt een 
beeld naar voren, dat is opgebouwd uit telkens veranderende vierkantjes. 
Zie figuur 1. 
 
figuur 1  

 

 
Als je het werk goed bekijkt, zie je dat het bestaat uit vierkantjes die elk 
door middel van een lijnstukje in een zwart en een wit deel worden 
verdeeld. Helemaal zwarte of helemaal witte vierkantjes komen niet voor. 
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In figuur 1 zijn (11×12 =) 132 vierkantjes getekend. Maar er zitten dubbele 
in: bijvoorbeeld het eerste vierkantje op de achtste rij en het eerste 
vierkantje op de twaalfde rij. Zie de pijltjes in figuur 1. 
 
Het is niet zo snel te zien of van elk vierkantje de versie met zwart en wit  
verwisseld ook voorkomt, zoals in de twee verschillende vierkantjes in 
figuur 2. 
 
figuur 2  

 

De vierkantjes zijn 20 cm bij 20 cm groot. De lijnstukjes lopen telkens van 
een punt op een zijde naar een punt op een andere zijde. De punten op 
de zijden liggen 5 cm uit elkaar. In figuur 3 staan alle mogelijke lijnstukjes 
vanuit het punt linksboven en vanuit het punt 5 cm naar rechts. 
 
figuur 3  

     

7p 21 Bereken hoeveel verschillende vierkantjes er kunnen worden gemaakt.  
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 472Voor 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).



 VW-1024-f-16-1-c 2 lees verder ►►► 
 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

Pagina: 473Voor 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).



 VW-1024-f-16-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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 VW-1024-f-16-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 
NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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 VW-1024-f-16-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Aalscholvers en vis 
 

 1 maximumscore 3 
• De visconsumptie per dag is 30 012 0,36 6961 0,285 ( 12 788 (kg))⋅ + ⋅ ≈   1 
• In de maand juni is dit 30 ∙ 12788 (kg)  1 
• Het antwoord: 384 000 (of 384 duizend) (kg) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat heeft gerekend met 31 dagen en tot het antwoord 
396 000 (kg) is gekomen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 2 maximumscore 4 
• 11,31 22,14 3,4 ( 63,966)L = − + ⋅ = (mm) 1 
• ln( ) 12,911 3,335 ln(63,966) ( 0,957)G = − + ⋅ ≈  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 2,6 (gram) 1 
 
Opmerking 
Als tussentijds is afgerond op 64 en op 0,96, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen.  
 

 3 maximumscore 3  
• ln( ) 13,431 3,396 (3,896 0,734 ln( ))G K= − + ⋅ + ⋅  1 
• 13,431 3,396 (3,896 0,734 ln( ))e KG − + ⋅ + ⋅≈  (of 0,2 2,493ln( )e KG − +≈  of 

2,4930,819G K≈ ⋅ ) (of nauwkeuriger) 2 
 
Opmerking 
Als een juiste expressie voor G is gevonden maar de verdere herleiding 
daarvan is niet juist, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
• 0,26649,2 0,734L' = K −⋅ ⋅ (of 0,26636,1L' K −≈ ⋅ ) 1 
• L' is positief dus de grafiek van L is stijgend 1 
• 0,266K −  neemt af als K toeneemt, dus L' neemt af (als K toeneemt) 1 
• De grafiek van L is dus afnemend stijgend (dus de vislengte van de 

blankvoorn neemt steeds minder sterk toe bij toenemende 
kauwplaatlengte) 1 

of 

• 0,26649,2 0,734L' = K −⋅ ⋅ (of 0,26636,1L' K −≈ ⋅ ) 1 
• Op basis van een schets van de grafiek van L' constateren dat L' positief 

is en L dus stijgend is 1 
• Op basis van een schets van de grafiek van L' constateren dat L' 

afneemt (als K toeneemt) 1 
• De grafiek van L is dus afnemend stijgend (dus de vislengte van de 

blankvoorn neemt steeds minder sterk toe bij toenemende 
kauwplaatlengte) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Fietsen en energie 
 

 5 maximumscore 4 
• Het maken van tabellen of grafieken van de bijbehorende formules 1 
• Beschrijven hoe het snijpunt gevonden kan worden 1 
• Het basisenergieverbruik voor jongvolwassenen en ouderen is even 

groot bij 54 kg (of nauwkeuriger)  1 
• Tot en met 54 kg hebben jongvolwassenen het laagste 

basisenergieverbruik 1 
 
Opmerking 
Als de grens van 54 kg niet wordt meegerekend voor de jongvolwassenen, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
 

 6 maximumscore 4 
• B = 11,6 ∙ 70 + 879 = 1691 (kcal) 1 

• Hij fietst 240 9,6
25

=  (uur)  1 

• Per uur verbruikt hij 1
410 2 10,5+ ⋅ =  (kcal per kg lichaamsgewicht voor 

het fietsen) 1 
• In totaal verbruikt hij 1,3 1691 10,5 9,6 70 9250⋅ + ⋅ ⋅ ≈  (kcal) (of 

nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Voor bijvoorbeeld 14 km fietsen in 1 uur wordt 4 kcal per kg 

lichaamsgewicht gebruikt 1 

• Dit betekent een energieverbruik voor het fietsen van 4( ) 0,29
14

≈  (kcal 

per km per kg lichaamsgewicht) 1 
• Het berekenen van minstens één waarde van de overige waarden voor 

het energieverbruik per km (per kg lichaamsgewicht): respectievelijk 
0,35; 0,40; 0,42; 0,43; 0,46; 0,48  1 

• Dus Bert heeft gelijk 1 
 

 8 maximumscore 5  
• 10 km fietsen, 4 km hardlopen en 1 km zwemmen kosten evenveel 

energie  2 
• De totale afstand is dan 1 + 4 + 10  = 15 km 1 

• Dus alle afstanden moeten ( 21
15

= ) 1,4 maal zo groot worden  1 

• Het antwoord: 5,6 km hardlopen, 1,4 km zwemmen en 14 km fietsen 1 
 
Opmerking 
Als het juiste antwoord gevonden is door middel van proberen, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Elvis 
 

 9 maximumscore 4 
• Uit de recht evenredigheid volgt dat q groter wordt als p groter wordt 1 
• Conclusie 1 volgt inderdaad uit het recht evenredige verband 1 
• Als p twee keer zo klein wordt, wordt, op basis van de recht 

evenredigheid, q twee keer zo klein (en wordt 15 – q dus groter) 1 
• Conclusie 2 volgt niet uit het recht evenredige verband 1 
 

 10 maximumscore 3 
• Het aflezen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld (10; 1,5) 1 

• 1,5 0,15
10

= =a  2 

 
Opmerking 
Als door onnauwkeurig aflezen a = 0,16 is gevonden, hiervoor 1 scorepunt 
in mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 5 
• De afgeleide van de eerste term is 

[ ] [ ]0,143 (15 ) ( 2,145 0,143 ) 0,143′ ′⋅ − = − ⋅ = −q q  1 
• De afgeleide van de tweede term is 

2 1
2 2 2

1400 2
400 400

qq q
q q

′ + = ⋅ ⋅ =   + +
 (dus de afgeleide is juist) 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 
2

0,143 0
400

q

q
− + =

+
 opgelost kan 

worden 1 
• 3q ≈  1 
• Elvis moet na 15 – 3 = 12 (meter) rennen in het water springen (of 

nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-16-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 12 maximumscore 4 
Een aanpak als: 

• d 0
d
T
q
=  geeft 

2 2
0,143q

p q
=

+
 1 

• Dit herleiden tot 
2

2 2

0,143
q p q  = + 

 
 1 

• Dit herleiden tot 2 248q p=   1 
• Dit herleiden tot q = 0,14p 1 

of 

• d 0
d
T
q
=  geeft 

2 2
0,143q

p q
=

+
 1 

• Dit herleiden tot 2 2 2 2(0,143) ( )q p q= ⋅ +  1 
• Dit herleiden tot 2 248q p=   1 
• Dit herleiden tot q = 0,14p 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat door tussentijds afronden bij de 3e bolletjes tot 2 249q p=  
komt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-16-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Geocachen 
 

 13 maximumscore 3 
• 1 januari 2007 komt overeen met t = 7 1 

• 4 13(7) log 0,558
6

N  = ≈ 
 

(of nauwkeuriger) 1 

• Het antwoord: 58 000 1 
 

 14 maximumscore 4 

• 4 13log
13

N
t

 =  − 
 dus 13 4

13
N

t
=

−
  1 

• 1313
4Nt− =   1 

• 1313
4Nt = −   1 

• 13 13 4 Nt −= − ⋅  (dus a = 13, b = 13 en c = 4) 1 
 

 15 maximumscore 2 
Een aanpak als: 
• N(t) bestaat niet als 13t ≥   1 
• In 2016 is 16t ≥ , dus het geldt nu niet 1 
 

 16 maximumscore 4  
Een redenering als: 
• Als t groter wordt, nadert 0,3e t− tot 0 1 
• De noemer van de breuk wordt dan (ongeveer) 1  1 
• De waarde van M wordt dan (ongeveer) 5,6   1 
• Dus voor grote waarden van t is M nagenoeg constant (en is de stijging 

van het aantal geocaches heel klein) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-16-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Golvende muur 
 

 17 maximumscore 2  
• De amplitude is 0,37 (m) 1 
• Het hoogteverschil tussen het hoogste en het laagste punt is dus 

2 ∙ 0,37 = 0,74 (m) (of 74 cm) 1 

of 

• Het hoogste punt is 1,74 (m) en het laagste punt is 1 (m) 1 
• Het hoogteverschil is 0,74 (m) (of 74 cm)  1 
 

 18 maximumscore 5 
• De evenwichtsstand van (de sinusoïde voor) de tweede golf is 1,37 en 

de amplitude is 0,37 1 
• De periode van de tweede golf is 2,5 1,4 3,5⋅ =  (m) (en het correct 

verwerken van deze periode in de formule)  1 
• De tweede golf gaat voor 1

42,5 3,5 3,38x = + ⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 
stijgend door de evenwichtsstand 2 

• Een formule is 2π1,37 0,37sin ( 3,38)
3,5

h x = + − 
 

 (met 2,5 6x≤ ≤ )  1 

 
 19 maximumscore 3 

• Totale lengte = 2 3 4 52,5 2,5 1,4 2,5 1,4 2,5 1,4 2,5 1,4 2,5 1,4+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ (m) 2 
• Het antwoord: 40,81 (m) (of 4081 cm) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• De meetkundige rij heeft factor 1,4  1 

• De totale lengte is 2,5(1,4 1)
1,4 1

n

nS −
=

−
  1 

• 2,5 (1,4 1)
0,4

n
nS = −  geeft 6, 25(1,4 1)n

nS = −   1 

• 6,25 1,4 6,25n
nS = ⋅ −  (dus a = 6,25 en b = − 6,25) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-16-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Zwart-wit 
 

 21 maximumscore 7 
• Systematisch de lijnstukjes tellen, vanuit een hoek met de klok mee  1 
• 1 maal 7 (vanuit het punt linksboven) 1 
• 3 maal 11 (vanuit de drie punten rechts van het hoekpunt) 1 
• 4 maal 7 (vanuit het volgende hoekpunt en de drie punten daarna, 

zonder de lijnstukjes naar de eerste vier punten) 1 
• 4 maal 3 (vanuit het volgende hoekpunt en de drie punten daarna, 

zonder de lijnstukjes naar de eerste acht punten) 1 
• Alle vierkantjes tweemaal, met zwart en wit gewisseld  1 
• Het totaal (1 7 3 11 4 7 4 3) 2 160× + × + × + × × =  1 

of 

• Vanuit de hoekpunten 7 lijnstukjes, en dat maal 4  2 
• Vanuit een punt op een zijde 11 lijnstukjes, en dat maal 12  2 
• Alle lijnstukjes worden nu tweemaal geteld, dus delen door 2  1 
• Alle vierkantjes tweemaal, met zwart en wit gewisseld  1 

• Het totaal (4 7 12 11) 2 160
2

× + ×
× =  1 

of 

• Er zijn twee lijnstukjes mogelijk van een hoek naar een hoek  1 
• Er zijn 4 6 24× =  lijnstukjes van een hoek naar een punt op een zijde  2 

• Er zijn 12 9 54
2
×

=  lijnstukjes mogelijk van een punt op een zijde naar 

een ander punt op een zijde 2 
• Alle vierkantjes tweemaal, met zwart en wit gewisseld 1 
• Het totaal (2 24 54) 2 160+ + × =  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

einde  
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VW-1024-f-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

wiskunde A (pilot) vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot) vwo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 9 moeten altijd 4 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er 
wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe 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.  
 
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A (pilot) vwo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

Pagina: 484Voor 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).



 

VW-1024-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13:30 - 16:30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Yσ + = σ + σ  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   ( ) ( )S n Xσ = ⋅σ  

( ) ( )E X E X=   
( )( ) X

X
n

σσ =  

 

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
− 

= = ⋅ ⋅ − 
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅  Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p pσ = ⋅ ⋅ −  

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z

− μ=
σ

 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )g
X g Z

− μ< = <
σ

 

 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
=  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 
d d d
d d d
k f g

x g x
= ⋅  
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Logaritmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g a
a b

b
− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  
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Hittegolven in Nederland 

 
In Nederland is er sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in 
De Bilt gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen 25 °C of hoger is en 
bovendien op minstens 3 van deze dagen de maximumtemperatuur 30 °C 
of hoger is. 
 
In tabel 1 op de uitwerkbijlage staat een overzicht van alle 39 hittegolven 
in Nederland in de periode 1911-2013. 
 
Van elke hittegolf is het aantal dagen aangegeven in tabel 1. 
Volgens Joost heeft een willekeurig gekozen dag uit de periode  
1911-2013 (dus inclusief de wintermaanden) een kans van ongeveer 1% 
om in een hittegolf voor te komen.  

3p 1 Onderzoek of dit juist is. Hierbij hoef je geen rekening te houden met 
schrikkeljaren. 
 
Er zijn jaren waarin er geen of precies één hittegolf voorkomt. Er zijn ook 
jaren waarin er twee of nog meer hittegolven voorkomen, bijvoorbeeld 
1911.  
Een wiskundige heeft op basis van deze periode van 103 jaar een model 
opgesteld voor het aantal jaren waarin k hittegolven in één jaar 
voorkomen (met 0,1, 2, 3, 4k = ).  

Bij dit model hoort de volgende formule:  

 
( )39

103( ) 72
!

k

N k
k

= ⋅  

De afgeronde waarde van N is het aantal jaren dat er naar verwachting  
k hittegolven in één jaar voorkomen.  

5p 2 Onderzoek of er waarden van k zijn waarbij dit model meer dan 1 afwijkt 
van het werkelijke aantal jaren in de periode 1911-2013 dat er  
k hittegolven in één jaar voorkomen. Licht je antwoord toe.  
 
In tabel 2 op de uitwerkbijlage zijn de maximumtemperaturen van elk van 
deze 39 hittegolven vermeld. Joost vermoedt dat de 
maximumtemperaturen van hittegolven normaal verdeeld zijn. 

6p 3 Onderzoek met behulp van het normaal-waarschijnlijkheidspapier in de 
uitwerkbijlage of de maximumtemperaturen van de 39 hittegolven in  
tabel 2 aanleiding zijn om Joost gelijk te geven. Neem de eerste klasse 
van 30 tot en met 31, dus de klasse 30,31]< . 
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SMOG-index 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar de moeilijkheidsgraad van teksten. Er 
zijn dan ook verschillende manieren om die in een getal uit te drukken. 
Deze opgave gaat over één van die manieren.  
 
Begin 2014 publiceerde NRC Handelsblad het volgende fragment uit een 
artikel over de gebruiksvoorwaarden van Googlesoftware.  
 
fragment 

 
De SMOG-index van een tekst geeft het aantal jaar opleiding aan dat 
nodig is om de tekst te kunnen begrijpen. Je berekent de SMOG-index (S) 
met de formule:  

301,0430 3,1291S M
Z

= ⋅ ⋅ +  

Hierin is M het aantal woorden van drie of meer lettergrepen en Z het 
aantal zinnen. Voor bovenstaand fragment geldt dat M = 14. 
 

3p 4 Bereken de SMOG-index van de tekst in het fragment. Rond je antwoord 
af op een geheel getal.  
 
Als de SMOG-index van een tekst te hoog is, kun je de tekst herschrijven.  
Als je bij het herschrijven van een tekst 15% minder woorden met drie of 
meer lettergrepen gebruikt, wordt S kleiner. Maar die verkleining van S 
had je ook kunnen bereiken door de tekst alleen te herschrijven in meer 
zinnen.  

4p 5 Bereken hoeveel procent meer zinnen die nieuwe tekst moet hebben om 
een even grote afname in de moeilijkheidsgraad op te leveren.  
 

Google’s gebruiksvoorwaarden worden met argusogen gevolgd 
door privacywaakhonden als Bits of Freedom en het College 
Bescherming Persoonsgegevens. Ze hebben het vaak over de 
inhoud van zulke teksten, maar hoe zit het met de 
moeilijkheidsgraad van de teksten? Die is hoog bij Google’s 
privacyvoorwaarden, volgens SMOG, de methode waarmee de 
moeilijkheidsgraad van een tekst berekend wordt aan de hand van 
woordlengte en zinlengte (hoe langer, hoe moeilijker). 
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Van een bepaald artikel is de SMOG-index gelijk aan 17. Als we de 
waarden van M en Z willen variëren zonder dat daarbij de SMOG-index 
verandert, dan is er een recht evenredig verband tussen M en Z, oftewel: 

 M p Z= ⋅   

5p 6 Bereken de waarde van p in één decimaal nauwkeurig voor het geval dat 
S = 17. 
 
Door een tekst te herschrijven in een tekst met meer zinnen, kun je S 
kleiner maken. Als we ervan uitgaan dat van een tekst het aantal woorden 
met drie of meer lettergrepen 75 is en blijft, dan kun je de formule van S 
herschrijven als  

 
1
21,0430 75 30 3,1291S Z −= ⋅ ⋅ ⋅ +   

en dus als  

 
1
249,47 3,1291S Z −= ⋅ +  

Die laatste formule kun je vervolgens differentiëren.  

4p 7 Geef de formule van de afgeleide 
d
d

S

Z
 en leg met behulp van deze 

afgeleide uit dat S afnemend daalt als de hoeveelheid zinnen groter wordt. 
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Buisfolie 

 
Een bedrijf produceert plastic verpakkingsmateriaal. Men maakt er onder 
andere buisfolie. Buisfolie wordt verwerkt tot plastic zakken. Bij de 
productie van de buisfoliezakken moet de breedte binnen nauwe grenzen 
blijven. De streefwaarde is 715 mm.  
Om het risico te beperken dat de zakken te smal zijn, wordt de 
gemiddelde breedte ingesteld op 715,6 mm. Neem aan dat de breedte 
normaal verdeeld is met σ 0,5=  mm.  

 
Bij de productie van buisfoliezakken voor een bepaalde afnemer is 
vastgelegd dat het tolerantiegebied het gebied is waar de breedte van de 
zakken maximaal 1 mm van de streefwaarde van 715 mm afwijkt. 

3p 8 Bereken het percentage van de partij zakken dat buiten dit 
tolerantiegebied ligt. 
 
Men vindt het productieproces voor een andere afnemer van 
buisfoliezakken acceptabel als hoogstens 2,5% van de zakken breder is 
dan 716 mm. Hiervoor moet de standaardafwijking wel veranderen. Het is 
mogelijk de machine zo in te stellen dat de gemiddelde breedte niet 
verandert maar de standaardafwijking wel. 

2p 9 Beredeneer of de standaardafwijking dan kleiner of groter dan 0,5 moet 
zijn.  
 
De bedrijfsleiding streeft naar een weekproductie van 26 000 kg buisfolie.  
In 2013 beweerden de technici van het bedrijf dat in 2014 voor elk van de 
48 gewone werkweken de kans minstens 75% zou zijn dat die 
weekproductie van 26 000 kg (of meer) gerealiseerd kon worden.  
 
Later bleek echter dat die weekproductie van 26 000 kg (of meer) in 2014 
slechts in 27 van de 48 gewone werkweken gehaald was.  

6p 10 Onderzoek met behulp van een hypothesetoets of er reden is om de 
bewering van de technici in twijfel te trekken. Neem daarbij een 
significantieniveau van 1%. 
 
Bij het bedrijf komt het verzoek binnen om een spoedorder te verwerken 
van 23 750 kg buisfolie. Deze bestelling moet binnen een week geleverd 
worden.  
 
Op basis van eerdere gegevens gaat de leiding ervan uit dat het gewicht 
in kg van de buisfolie die per week geproduceerd wordt normaal verdeeld 
is met μ 28 000=  en σ 3300= . 

3p 11 Toon hiermee aan dat de kans dat het bedrijf de weekproductie van  
23 750 kg niet haalt ongeveer 9,9% is. 
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Er bestaat dus een kans van 9,9% dat het bedrijf de weekproductie niet 
haalt. Het bedrijf kan zodoende met 90,1% zekerheid de spoedorder 
uitvoeren.  
Voor die spoedorder van 23 750 kg buisfolie wordt een prijs van € 2,15 
per kg gerekend als deze binnen die week geleverd wordt. Als dit echter 
niet lukt dan haakt de klant af en kan het bedrijf een boete van € 50 000,- 
verwachten. De partij buisfolie kan dan nog wel te zijner tijd afgemaakt 
worden en aan een andere klant worden verkocht voor € 0,50 per kg.  
Het is nu de taak van het management om de risico’s af te wegen en een 
keuze te maken of men deze spoedorder al dan niet zal accepteren. 

4p 12 Bereken de verwachtingswaarde van de opbrengst voor het bedrijf als 
men deze spoedorder accepteert. 
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Tarwe  

 
Tarwe is één van de belangrijkste granen. Van tarwe wordt bloem 
gemalen en brood gemaakt. Aan het begin van iedere week wordt op de 
groothandelsbeurs van Rotterdam de actuele marktprijs van tarwe (in euro 
per 1000 kg) bekendgemaakt. Op de site productschapakkerbouw.nl zijn 
voor de eerste weken van 2014 deze marktprijzen door middel van 
stippen in een figuur gezet. De stippen zijn met lijnstukjes verbonden. Zie 
onderstaande figuur. 
 
figuur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

185

190

195

200

205

210

215

220
marktprijs
in euro per

1000 kg

weeknummers 2014 
 
In de figuur zie je dat de marktprijs van week 3 naar week 4 gedaald is. 
Ook van week 13 naar week 14 is een daling te zien.  

3p 13 Beredeneer, zonder berekening, in welk van beide perioden de 
procentuele daling van de marktprijs van tarwe het grootst is.  
 
Er is een verband tussen de vraag naar tarwe en de prijs van tarwe. In het 
boek ‘Wiskunde voor economie’ wordt daarvoor de volgende  
prijs-vraag-formule vermeld:  

 10 23 3800p q= − +   

Hierin is p de prijs in euro per 1000 kg en q de vraag in 1000 kg per 
maand. 
 

3p 14 Bereken de grootste gehele waarde van q waarvoor deze  
prijs-vraag-formule nog betekenis heeft. 
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Op een bepaald moment wordt tarwe verhandeld voor 232 euro per  
1000 kg. 

4p 15 Bereken, uitgaande van de formule, met hoeveel kg per maand de vraag 
afneemt als de prijs toeneemt van 232 euro per 1000 kg naar 238 euro 
per 1000 kg. Rond je antwoord af op tientallen kilo’s.  
 
Voor de totale maandopbrengst van tarwe TO geldt de formule:  

 10 23 3800TO p q q q= ⋅ = − + ⋅   

 
3p 16 De eenheid van TO is euro per maand. Toon dit aan en bereken bij 

100q =  de totale maandopbrengst. 

 

De afgeleide van TO is: 
d 11510 23 3800
d 23 3800
TO q

q
q q

= − + −
− +

. 

 

4p 17 Onderzoek met behulp van 
d
d
TO

q
 of TO een maximum heeft.  
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Prille groei  

 
Gemiddeld duurt een zwangerschap bij de mens 38 weken. Een 
ongeboren kind van 8 weken of ouder wordt een foetus genoemd. 
In tabel 1 staat het (gemiddelde) lichaamsgewicht G in gram van een 
foetus bij een leeftijd van t weken. 
 
tabel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze opgave willen we onderzoeken welk model er bij tabel 1 zou 
kunnen passen. 
Het eerste model dat we bekijken is dat van exponentiële groei: 

tG b a= ⋅  met a en b constanten. 

Veronderstel dat de groei tussen week 8 en week 10 inderdaad 
exponentieel verloopt.  

3p 18 Bereken met hoeveel procent per week het gewicht van de foetus dan 
toeneemt in die periode. 
 
Exponentiële groei is echter geen goed model voor de groei van de foetus 
in de gehele periode van 8 tot 38 weken. Dit kun je afleiden uit de tabel. 

3p 19 Laat dat met een berekening zien. 
 

Leeftijd t in weken Lichaamsgewicht G in gram 

8 4,7 

10 21 

15 160 

20 480 

25 990 

30 1700 

35 2700 

38 3500 
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Om een beter model voor de groei van de foetus te maken, berekenen we 
de logaritmes van de getallen in tabel 1. 
We bekijken dus de waarden van log ( )M G=  ten opzichte van log ( )L t= . 

Zie tabel 2 en de bijbehorende punten in figuur 1. 
 
tabel 2                          figuur 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De punten in figuur 1 liggen bij benadering op een bergparabool. Deze 
parabool is in figuur 1 getekend. Bij deze parabool hoort de volgende 
formule: 

27,131 11,305 2,892M L L= − + ⋅ − ⋅  

Het gewicht van een foetus van 30 weken kan met deze formule worden 
berekend: bij 30t =  hoort log(30) 1,48L = ≈ . Met de formule kun je de 

waarde van M en daarna de bijbehorende waarde van G berekenen. Die 
waarde wijkt af van de waarde volgens tabel 1.  

3p 20 Bereken hoeveel deze afwijking bedraagt. 
 
Als de parabool van figuur 1 de groei goed beschrijft, dan zou de grafiek 
moeten stijgen gedurende de hele zwangerschap. 

4p 21 Bereken met behulp van de afgeleide functie M' de waarde van t waar de 
grafiek van M weer gaat dalen en leg uit dat dit voor het model geen 
bezwaar is. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 
 
 

log ( )L t=  log ( )M G=  
0,90 0,67 

1,00 1,32 

1,18 2,20 

1,30 2,68 

1,40 3,00 

1,48 3,23 

1,54 3,43 

1,58 3,54 

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

M

L
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Voor een foetus van 20 weken en ouder blijkt een rechte lijn nog beter bij  
de punten in figuur 1 te passen dan de parabool van zojuist. Deze lijn is in 
figuur 2 getekend.  
 
figuur 2 

4,0

3,5

3,0

2,5
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De vergelijking van deze lijn is: 

 1,314 3,075M L= − + ⋅  

Omdat geldt log ( )M G=  en log ( )L t=  is deze vergelijking te schrijven als 

 log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅   (formule 1) 

Deze formule 1 is te herschrijven tot formule 2: 

 3,0750,0485G t= ⋅    (formule 2) 

4p 22 Laat zien hoe je formule 1 kunt herleiden tot formule 2 of hoe je formule 2 
kunt herleiden tot formule 1. 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2016-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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1 en 2  
 
tabel 1 

 

hittegolf nr. eerste dag laatste dag duur van de hittegolf in dagen 

1 25-jul-1911 3-aug-1911 10 
2 7-aug-1911 14-aug-1911 8 
3 10-jul-1912 17-jul-1912 8 
4 10-jun-1917 19-jun-1917 10 
5 21-mei-1922 25-mei-1922 5 
6 5-jul-1923 15-jul-1923 11 
7 11-jul-1928 16-jul-1928 6 
8 26-aug-1930 30-aug-1930 5 
9 10-aug-1932 21-aug-1932 12 
10 17-jun-1936 24-jun-1936 8 
11 30-jul-1938 7-aug-1938 9 
12 17-jun-1941 26-jun-1941 10 
13 6-jul-1941 14-jul-1941 9 
14 26-aug-1942 31-aug-1942 6 
15 25-jul-1943 1-aug-1943 8 
16 18-aug-1944 25-aug-1944 8 
17 30-mei-1947 4-jun-1947 6 
18 25-jun-1947 30-jun-1947 6 
19 22-jul-1947 30-jul-1947 9 
20 11-aug-1947 27-aug-1947 17 
21 10-jun-1948 14-jun-1948 5 
22 25-jul-1948 2-aug-1948 9 
23 2-jun-1950 7-jun-1950 6 
24 29-jul-1975 15-aug-1975 18 
25 23-jun-1976 9-jul-1976 17 
26 29-jul-1982 4-aug-1982 7 
27 4-jul-1983 12-jul-1983 9 
28 26-jul-1990 4-aug-1990 10 
29 19-jul-1994 31-jul-1994 13 
30 29-jul-1995 3-aug-1995 6 
31 5-aug-1997 13-aug-1997 9 
32 28-jul-1999 4-aug-1999 8 
33 22-aug-2001 26-aug-2001 5 
34 31-jul-2003 13-aug-2003 14 
35 2-aug-2004 11-aug-2004 10 
36 18-jun-2005 24-jun-2005 7 
37 30-jun-2006 6-jul-2006 7 
38 15-jul-2006 30-jul-2006 16 
39 21-jul-2013 27-jul-2013 7 

totaal aantal hittegolfdagen 354 
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 3  
 
tabel 2 
hittegolf nr. maximumtemperatuur (°C) 

15 30,4 

14 31,1 

33 31,1 

32 31,4 

3 31,5 

21 31,7 

26 31,9 

37 32,0 

10 32,1 

23 32,1 

31 32,1 

30 32,3 

4 32,4 

7 32,4 

19 32,5 

35 32,5 

39 32,6 

8 32,8 

36 32,8 

24 32,9 

22 33,0 

27 33,0 

9 33,2 

11 33,2 

5 33,6 

17 33,7 

12 33,9 

13 33,9 

20 34,1 

29 34,1 

2 34,7 

16 34,7 

6 34,8 

25 34,9 

34 35,0 

28 35,3 

1 35,6 

38 35,7 

18 36,8 
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 3  
 

0,01

0,05
0,1
0,2

0,5

1

2

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

98

99

99,8

99,5

99,9
99,95

99,99

Normaal waarschijnlijkheidspapier

maximumtemperatuur  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

 
 

Hittegolven in Nederland 
 

 1 maximumscore 3 
• Uit de tabel: er waren 354 hittegolfdagen 1 
• De periode 1911-2013 beslaat 37 595 dagen 1 
• De kans is 0,9% (of nauwkeuriger) (gevolgd door een passende 

conclusie) 1 
 

 2 maximumscore 5 
• De waarden volgens het model 72, 27, 5, 1, 0 2 
• De werkelijke waarden 27, 4, 0, 1 1 
• De werkelijke waarde 71 (horend bij 0 hittegolven) 1 
• Het antwoord: nee (die waarden zijn er niet) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat bij de modelwaarden niet-afgeronde waarden vermeldt 
en hiermee verder werkt, ten hoogste 4 scorepunten voor deze vraag 
toekennen.  
 

 3 maximumscore 6 
• De frequenties 1, 7, 14, 6, 7, 3 en 1 1 
• De cumulatieve frequenties 1, 8, 22, 28, 35, 38 en 39 1 
• De relatieve cumulatieve frequenties 3(%); 21(%); 56(%); 72(%); 

90(%); 97(%) (en 100(%)) 1 
• Een correcte tekening van de bijbehorende punten 2 
• Een beargumenteerde, passende conclusie 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Antwoord 
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SMOG-index 
 

 4 maximumscore 3 
• De tekst bestaat uit 3 zinnen, dus Z = 3  1 

• 301,0430 14 3,1291
3

S = ⋅ ⋅ +  1 

• Het antwoord: 15 1 
 

 5 maximumscore 4 

• Er moet gelden: 30 300,85 ⋅ = ⋅M M
Z aZ

 2 

• 1
0,85 1,176= =a  1 

• Het antwoord: 18(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

Een aanpak, gebaseerd op een voorbeeld, zoals 
• Neem Moud = 100 en Zoud = 100 (dus dan is oud 8,84S ≈ )  1 
• Met 15% minder woorden wordt Mnieuw = 85 en nieuw 8,4S ≈  1 

• Voor Znieuw moet nu gelden: 
nieuw

301,0430 100 3,1291 8,4
Z

⋅ ⋅ + =  1 

• nieuw 117Z ≈ , dus een toename van 17(%) (of nauwkeuriger) 1 
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 6 maximumscore 5 

• Er moet gelden: 301,0430 3,1291 17M
Z

⋅ ⋅ + =  1 

• 30 17 3,1291
1,0430

M
Z

−
⋅ =  1 

• 
230 17 3,1291

1,0430
M

Z
− ⋅ =  

 
 1 

• 30 176,86M Z⋅ = ⋅ (of nauwkeuriger) 1 
• 5,9M Z= ⋅  (dus p = 5,9)  1 

of 

• Er moet gelden: 301,0430 3,1291 17M
Z

⋅ ⋅ + =  1 

• Als, bijvoorbeeld, Z = 30 dan geldt 1,0430 3,1291 17M⋅ + =  1 
• Beschrijven hoe M hieruit berekend kan worden 1 
• 177M ≈  1 
• 5,9M Z= ⋅  (dus p = 5,9)  1 

of 

• M p
Z

=  1 

• Er moet gelden: 1,0430 30 3,1291 17p⋅ ⋅ + =  2 
• Beschrijven hoe p hieruit berekend kan worden 1 
• p = 5,9  1 
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 7 maximumscore 4 
Een aanpak als: 

• 
1
211

2
d 49,47
d

S Z
Z

−= − ⋅ ⋅  1 

• Een schets van de grafiek van d
d

S
Z

 1 

• d 0
d

<
S
Z

, dus S daalt 1 

• d
d

S
Z

 stijgt (of d
d

S
Z

 gaat naar 0), dus S daalt afnemend (als Z toeneemt) 1 

of 

• 
1
211

2
d 24,73549,47 ( )
d

S Z
Z Z Z

−= − ⋅ ⋅ = −  1 

• Voor elke waarde van Z geldt: 24,735 0
Z Z

− <  dus S daalt 1 

• Als Z toeneemt, dan nadert d
d

S
Z

 op den duur naar 0  1 

• d
d

S
Z

 stijgt, dus S daalt afnemend (als Z toeneemt) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Buisfolie 
 

 8 maximumscore 3 
• De kans dat de breedte in het tolerantiegebied ligt, is 

P(714 716 | 715,6 en 0,5)g< < µ = σ =  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• 1 P(714 716) 0,21g− < < ≈  dus 21(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 9 maximumscore 2 
• Beargumenteren waarom de normale verdelingskromme smaller (en 

hoger) moet worden 1 
• De standaardafwijking moet dus kleiner worden 1 

of 

• 2 standaardafwijking 0,4⋅ <  1 
• De standaardafwijking 0, 2<  dus de standaardafwijking is dan kleiner 

dan de oude standaardafwijking 1 

of 

• Beschrijven hoe ( 716 | 715,6 en ?) 0,025> µ = σ = =P X  opgelost moet 
worden 1 

• 0,2σ =  dus de standaardafwijking moet kleiner worden 1 
 

 10 maximumscore 6 
• H0: 0,75 (of 0,75)p p≥ =  en H1: 0,75p <  1 
• X, het aantal weken met een productie van minstens 26 000 kg, is 

binomiaal verdeeld met n = 48 en p = 0,75 1 
• Beschrijven hoe P( 27  0,75)X p≤ =  berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,004 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,004 < 0,01 (dus H0 wordt verworpen)  1 
• Er is reden om de bewering van de technici in twijfel te trekken 1 
 

 11 maximumscore 3 
• Berekend moet worden P( 23750 28000 en σ 3300)g < µ = =  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• P( 23750) 0,099g < ≈  (dus 9,9%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• Als aan de spoedorder is voldaan, is de opbrengst  

23 750 2,15 51062,50⋅ =  (euro) 1 
• Als niet aan de spoedorder is voldaan, is de opbrengst 

23 750 0,50 50 000 38125⋅ − = −  (euro) 1 
• De verwachte opbrengst is 0,901 51062,50 0,099 38125⋅ − ⋅  (euro) 1 
• Het antwoord: 42 233 (euro) (of nauwkeuriger) 1 

 VW-1024-a-16-2-c 9 lees verder ►►► 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-2-c 10 lees verder ►►► 

Tarwe 
 

 13 maximumscore 3 
• Bij beide perioden is eenzelfde daling (van 6 euro per 1000 kg) te zien 1 
• In week 3 is de marktprijs lager dan in week 13 1 
• De procentuele daling is van week 3 naar week 4 het grootst 1 

of 

• Bij deze perioden lopen de lijnstukjes evenwijdig 1 
• In de eerste periode is de beginwaarde kleiner 1 
• De procentuele daling is in de eerste periode het grootst 1 
 
Opmerking 
Als zonder toelichting geconstateerd wordt dat de procentuele daling in de 
eerste periode het grootst is, geen scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 14 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de grootste waarde van q hoort bij 0p =  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 0 10 23 3800q= − +  opgelost kan 

worden 1 
• 165q =  1 

of 

• Het inzicht dat onderzocht moet worden voor welke waarden van q de 
formule niet bestaat 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 23 3800 0q− + = opgelost kan worden 1 
• 165q =  1 
 

 15 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe bij 232p =  en 238p =  de waarde van q berekend kan 

worden 1 
• 232p =  geeft 141,816q ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• 238p =  geeft 140,590q ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (De afname van q is 1,23 (of nauwkeuriger), dus) de vraag neemt met  

1230 (kg per maand) af 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-2-c 11 lees verder ►►► 

 16 maximumscore 3 

• p q⋅  geeft euro 1000 kg euro
1000 kg maand maand

⋅ =  
 
dus de eenheid is euro per maand 2 

• 100q =  invullen geeft 38 730TO =  (dus € 38 730) (of nauwkeuriger) 1 
 

 17 maximumscore 4 
Een aanpak als: 

• d 0
d
TO
q

=  moet opgelost worden 1 

• Beschrijven hoe d 0
d
TO
q

=  opgelost kan worden 1 

• 110q ≈  1 

• Met behulp van, bijvoorbeeld, een schets van TO of van d
d
TO
q

 

concluderen dat er inderdaad een maximum is 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-2-c 12 lees verder ►►► 

Prille groei 
 

 18 maximumscore 3 

• De groeifactor voor 2 weken is 21 4,468
4,7

≈   1 

• Per week is dat 4, 468 2,11≈  1 
• Dat is een toename van (2,11 100 100 )111(%)⋅ − ≈  (of nauwkeuriger) 

(per week) 1 
 

 19 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• Het inzicht dat (minstens) twee verhoudingen van G voor telkens twee 

tijdstippen die even ver uit elkaar liggen berekend dienen te worden 1 

• Bijvoorbeeld: 160 7,6
21

≈  en 2700 1,6
1700

≈  1 

• De groeifactoren verschillen (veel) (dus er is geen sprake van 
exponentiële groei) 1 

of 

• De groeifactor per week is, uitgaande van de vorige vraag, 2,11  1 
• Een formule is 84,7 2,11 ( 0,012 2,11 )ttG −= ⋅ ≈ ⋅  1 
• Bijvoorbeeld t = 38 invullen geeft 102,5 10G ≈ ⋅  (gram) (en dat wijkt af 

van de waarde in de tabel) 1 
 

 20 maximumscore 3 
• log(30) 1,48L = ≈  invullen in de formule geeft M = 3,27 (of 

nauwkeuriger) 1 
• 3,2710 1862G = ≈  (gram) 1 
• Deze waarde wijkt 162 af van de waarde in de tabel 1 
 
Opmerking 
Andere antwoorden, mits consistent op basis van de verstrekte gegevens,  
zijn mogelijk en leiden niet tot het in mindering brengen van scorepunten. 
 

 21 maximumscore 4 
• M' = 11,305 – 5,784 ⋅ L 1 
• M' = 0 als 1,95L ≈ (of nauwkeuriger) 1 
• Dan is 89t ≈   1 
• Een zwangerschap duurt nooit 89 weken  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-16-2-c 13 lees verder ►►► 

 22 maximumscore 4 
• 3,0750,0485G t= ⋅ dus 3,075log( ) log(0,0485 )G t= ⋅  1 
• 3,075log( ) log(0,0485) log( )G t= +  1 
• log( ) log(0,0485) 3,075 log( )G t= + ⋅  1 
• log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅  1 

of 

• log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅  dus 1,314 3,075 log( )10 tG − + ⋅=  1 
• 1,314 3,075 log( )10 10 tG − ⋅= ⋅  1 
• log( ) 3,0750,0485 (10 )tG = ⋅  1 
• 3,0750,0485G t= ⋅  1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 

einde  
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VW-1024-f-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 wiskunde A (pilot)

 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13:30 - 16:30 uur
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 VW-1024-f-16-2-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

=  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 
d d d
d d d
k f g
x g x

= ⋅  

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g aa b
b

− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p
aa
g

=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  
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SMOG-index 

 
Er is veel onderzoek gedaan naar de moeilijkheidsgraad van teksten. Er 
zijn dan ook verschillende manieren om die in een getal uit te drukken. 
Deze opgave gaat over één van die manieren.  
 
Begin 2014 publiceerde NRC Handelsblad het volgende fragment uit een 
artikel over de gebruiksvoorwaarden van Googlesoftware.  
 
fragment 

 
De SMOG-index van een tekst geeft het aantal jaar opleiding aan dat 
nodig is om de tekst te kunnen begrijpen. Je berekent de SMOG-index (S) 
met de formule:  

301,0430 3,1291S M
Z

= ⋅ ⋅ +  

Hierin is M het aantal woorden van drie of meer lettergrepen en Z het 
aantal zinnen. Voor bovenstaand fragment geldt dat M = 14. 
 

3p 1 Bereken de SMOG-index van de tekst in het fragment. Rond je antwoord 
af op een geheel getal.  
 
Als de SMOG-index van een tekst te hoog is, kun je de tekst herschrijven.  
Als je bij het herschrijven van een tekst 15% minder woorden met drie of 
meer lettergrepen gebruikt, wordt S kleiner. Maar die verkleining van S 
had je ook kunnen bereiken door de tekst alleen te herschrijven in meer 
zinnen.  

4p 2 Bereken hoeveel procent meer zinnen die nieuwe tekst moet hebben om 
een even grote afname in de moeilijkheidsgraad op te leveren.  
 

Google’s gebruiksvoorwaarden worden met argusogen gevolgd 
door privacywaakhonden als Bits of Freedom en het College 
Bescherming Persoonsgegevens. Ze hebben het vaak over de 
inhoud van zulke teksten, maar hoe zit het met de 
moeilijkheidsgraad van de teksten? Die is hoog bij Google’s 
privacyvoorwaarden, volgens SMOG, de methode waarmee de 
moeilijkheidsgraad van een tekst berekend wordt aan de hand van 
woordlengte en zinlengte (hoe langer, hoe moeilijker).
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Als een tekst herschreven wordt maar S niet verandert, dan moet gelden 

dat 
301,0430 3,1291M
Z

⋅ ⋅ +  constant blijft. 

4p 3 Beredeneer, dus zonder gebruik te maken van rekenvoorbeelden, dat 
hieruit volgt dat dan moet gelden: constanteZ M= ⋅ . 
 
Door een tekst te herschrijven in een tekst met meer zinnen, kun je S 
kleiner maken. Als we ervan uitgaan dat van een tekst het aantal woorden 
met drie of meer lettergrepen 75 is en blijft, dan kun je de formule van S 
herschrijven als  

 
1
21,0430 75 30 3,1291S Z −= ⋅ ⋅ ⋅ +   

en dus als  

 
1
249,47 3,1291S Z −= ⋅ +  

Die laatste formule kun je vervolgens differentiëren.  

4p 4 Geef de formule van de afgeleide 
d
d

S
Z

 en leg met behulp van deze 

afgeleide uit dat S afnemend daalt als de hoeveelheid zinnen groter wordt. 
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Tarwe  

 
Tarwe is één van de belangrijkste granen. Van tarwe wordt bloem 
gemalen en brood gemaakt. Aan het begin van iedere week wordt op de 
groothandelsbeurs van Rotterdam de actuele marktprijs van tarwe (in euro 
per 1000 kg) bekendgemaakt. Op de site productschapakkerbouw.nl zijn 
voor de eerste weken van 2014 deze marktprijzen door middel van 
stippen in een figuur gezet. De stippen zijn met lijnstukjes verbonden. Zie 
onderstaande figuur. 
 
figuur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

185

190

195

200

205

210

215

220
marktprijs
in euro per

1000 kg

weeknummers 2014 
 
In de figuur zie je dat de marktprijs van week 3 naar week 4 gedaald is. 
Ook van week 13 naar week 14 is een daling te zien.  

3p 5 Beredeneer, zonder berekening, in welk van beide perioden de 
procentuele daling van de marktprijs van tarwe het grootst is.  
 
Er is een verband tussen de vraag naar tarwe en de prijs van tarwe. In het 
boek ‘Wiskunde voor economie’ wordt daarvoor de volgende  
prijs-vraag-formule vermeld:  

 10 23 3800p q= − +   

Hierin is p de prijs in euro per 1000 kg en q de vraag in 1000 kg per 
maand. 
 

3p 6 Bereken de grootste gehele waarde van q waarvoor deze  
prijs-vraag-formule nog betekenis heeft. 
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Op een bepaald moment wordt tarwe verhandeld voor 232 euro per  
1000 kg. 

4p 7 Bereken, uitgaande van de formule, met hoeveel kg per maand de vraag 
afneemt als de prijs toeneemt van 232 euro per 1000 kg naar 238 euro 
per 1000 kg. Rond je antwoord af op tientallen kilo’s.  
 
Men kan aantonen dat de totale maandopbrengst een maximale waarde 
heeft.  

5p 8 Bereken, mede gebruikmakend van de formule, bij welke prijs per 1000 kg 
die maximale waarde bereikt wordt. Rond je antwoord af op hele euro’s. 
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Prille groei  

 
Gemiddeld duurt een zwangerschap bij de mens 38 weken. Een 
ongeboren kind van 8 weken of ouder wordt een foetus genoemd. 
In tabel 1 staat het (gemiddelde) lichaamsgewicht G in gram van een 
foetus bij een leeftijd van t weken. 
 
tabel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze opgave willen we onderzoeken welk model er bij tabel 1 zou 
kunnen passen. 
Het eerste model dat we bekijken is dat van exponentiële groei: 

tG b a= ⋅  met a en b constanten. 

Veronderstel dat de groei tussen week 8 en week 10 inderdaad 
exponentieel verloopt.  

3p 9 Bereken met hoeveel procent per week het gewicht van de foetus dan 
toeneemt in die periode. 
 
Exponentiële groei is echter geen goed model voor de groei van de foetus 
in de gehele periode van 8 tot 38 weken.  

3p 10 Laat dat met een berekening zien. 
 

Leeftijd t in weken Lichaamsgewicht G in gram 

8 4,7 

10 21 

15 160 

20 480 

25 990 

30 1700 

35 2700 

38 3500 
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Om een beter model voor de groei van de foetus te maken, berekenen we 
de logaritmes van de getallen in tabel 1. 
We bekijken dus de waarden van log ( )M G=  ten opzichte van log ( )L t= . 

Zie tabel 2 en de bijbehorende punten in figuur 1. 
 
tabel 2                          figuur 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De punten in figuur 1 liggen bij benadering op een bergparabool. Deze 
parabool is in figuur 1 getekend. Bij deze parabool hoort de volgende 
formule: 

27,131 11,305 2,892M L L= − + ⋅ − ⋅  

Als de parabool van figuur 1 de groei goed beschrijft, dan zou de grafiek 
moeten stijgen gedurende de hele zwangerschap. 

4p 11 Bereken met behulp van de afgeleide functie M' de waarde van t waar de 
grafiek van M weer gaat dalen en leg uit dat dit voor het model geen 
bezwaar is. 
 

log ( )L t=  log ( )M G=  
0,90 0,67 

1,00 1,32 

1,18 2,20 

1,30 2,68 

1,40 3,00 

1,48 3,23 

1,54 3,43 

1,58 3,54 

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

M

L
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Voor een foetus van 20 weken en ouder blijkt een rechte lijn nog beter bij  
de punten in figuur 1 te passen dan de parabool van zojuist. Deze lijn is in 
figuur 2 getekend.  
 
figuur 2 
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De vergelijking van deze lijn is: 

 1,314 3,075M L= − + ⋅  

Omdat geldt log ( )M G=  en log ( )L t=  is deze vergelijking te schrijven als 

 log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅   (formule 1) 

Deze formule 1 is te herschrijven tot formule 2: 

 3,0750,0485G t= ⋅    (formule 2) 

4p 12 Laat zien hoe je formule 1 kunt herleiden tot formule 2 of hoe je formule 2 
kunt herleiden tot formule 1. 
 

Zonne-energie 

 
Met zonnepanelen kan elektriciteit geproduceerd worden. De opbrengst 
van zonnepanelen varieert door het jaar heen: in de zomer is de 
opbrengst groter dan in de winter. 
 
In de figuur zie je in het staafdiagram de gemiddelde maandopbrengsten 
van een zonnepanelensysteem bij Leiden. Om de gemiddelde 
maandopbrengsten te bepalen, worden de maandopbrengsten van de 
laatste 10 jaren gebruikt. De opbrengst wordt gemeten in kilowattuur 
(kWh). 
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De gemiddelde maandopbrengsten kunnen benaderd worden door een 
model: zie de kromme M in de figuur. De werkelijke gemiddelde 
maandopbrengst wijkt relatief het meest af in oktober van de door het 
model voorspelde waarde.  

4p 13 Licht toe hoe je in de figuur kunt zien dat die relatieve afwijking inderdaad 
in oktober het grootst is en bereken deze relatieve afwijking. 
 
De kromme van de gemiddelde maandopbrengst M in de figuur is een 
sinusoïde.  

4p 14 Stel een formule op voor M als functie van de tijd t in maanden. Neem 
hierbij voor januari 1t = .  
 
Bij een ander zonnepanelensysteem is voor elke dag in het jaar op basis 
van de gegevens van 10 jaar de gemiddelde dagopbrengst bepaald. De 
gemiddelde dagopbrengst kan benaderd worden met de formule: 
 
 6,34 4,19sin(0,0172( 74))D t= + −  

 
Hierin is D  de gemiddelde dagopbrengst in kWh en t  de tijd in dagen 
met 1t =  op 1 januari. 
 

3p 15 Bereken op hoeveel dagen per jaar de gemiddelde dagopbrengst volgens 
deze formule groter is dan 10 kWh.  
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Hink-stap-sprong 

 
Het wereldrecord op het atletieknummer hink-stap-sprong is in de  
20e eeuw 24 maal verbeterd. De tabel geeft hiervan een overzicht. 
 
tabel 

30-5-1911 15,52 m  26-3-1955 16,56 m 5-8-1971 17,40 m 

27-10-1931 15,58 m  19-7-1958 16,59 m 17-10-1972 17,44 m 

14-8-1932 15,72 m  3-5-1959 16,70 m 15-10-1975 17,89 m 

14-12-1935 15,78 m  5-8-1960 17,03 m 16-6-1985 17,97 m 

6-8-1936 16,00 m  16-10-1968 17,10 m 18-7-1995 17,98 m 

30-9-1951 16,01 m  17-10-1968 17,22 m 7-8-1995 18,16 m 

23-7-1952 16,12 m  17-10-1968 17,23 m 7-8-1995 18,29 m 

23-7-1952 16,22 m  17-10-1968 17,27 m     

19-7-1953 16,23 m  17-10-1968 17,39 m     

 
Het verloop van het wereldrecord in de tijd wordt met stippen 
weergegeven in de onderstaande figuur. 
 
figuur 
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Voor het verband tussen tijd t (in dagen sinds 1 januari 1900, dus 0t =  op 
1 januari 1900) en het wereldrecord w in meters is door een wiskundige 
het volgende model opgesteld: 

 0,00015
415

1 36 e tw −= +
+ ⋅

  

Ook de grafiek die hoort bij dit model zie je in de bovenstaande figuur. 
 

4p 16 Bereken met de formule in welk jaar volgens dit model het wereldrecord 
voor het eerst boven de 18 meter zou komen. Je hoeft hierbij geen 
rekening met schrikkeljaren te houden. 
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Volgens dit model zal het wereldrecord hink-stap-sprong op den duur naar 
een grenswaarde naderen. 

3p 17 Beredeneer met behulp van de formule voor w wat deze grenswaarde is. 
 

Een formule voor de afgeleide functie van w is 2

0,00015

0,00015
0,0216 e( )
(1 36 e )

t

tw t
−

−
⋅′ =

+ ⋅
. 

 
4p 18 Toon dit aan. 

 
De afgeleide beschrijft met hoeveel meter het record (theoretisch) per dag 
stijgt. 

5p 19 Bereken met behulp van de afgeleide in welk jaar het wereldrecord  
hink-stap-sprong volgens het model het snelst toenam en onderzoek of 
dit overeenkomt met de werkelijkheid. Je hoeft hierbij geen rekening met 
schrikkeljaren te houden. 
 
Veel mensen meten de tijd liever in jaren dan in dagen. Voor hen stelt de 
wiskundige een andere formule op, van de vorm 

 ........
415

1 36 e jw ⋅= +
+ ⋅

 

Hierin is j de tijd in jaren, waarbij 0j =  overeenkomt met 1 januari 1900. 

3p 20 Bepaal de waarde van het getal dat op de puntjes voor j moet staan. Je 
hoeft hierbij geen rekening met schrikkeljaren te houden. 
 

Pagina: 528Voor 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).



 VW-1024-f-16-2-o 14 / 15 lees verder ►►►

Lengteverschil 

 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek schreef in december 2012 het 
volgende: 

 
De schrijver van het artikel baseert deze conclusies op berekeningen met 
de gemiddelde Body Mass Index (GBMI).  

De GBMI berekent men met de formule 2

gemiddeld gewicht
(gemiddelde lengte)

GBMI = . 

Hierbij wordt het gewicht uitgedrukt in kg en de lengte in meters.  
 
In de figuur hieronder staat het gemiddelde gewicht van mannen vanaf 
1991. In de tabel vind je de GBMI voor zowel mannen als vrouwen voor 
de jaren 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 en 
2011. 
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Gemiddeld gewicht van mannen 

 

Nederlanders steeds langer maar vooral dikker 
 
Nederlanders groeien nog steeds, zowel in de lengte als in de breedte. 
In de afgelopen twintig jaren is de Nederlander een stuk zwaarder 
geworden. Het gemiddelde gewicht van vrouwen is vanaf 1991 tot en 
met 2011 met 3,7 kg toegenomen tot 70 kg. Bij mannen is deze toename 
aanzienlijk groter. 
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tabel GBMI  
 

jaar mannen vrouwen

1991 24,5234 23,8013 

1993 24,6009 23,8160 

1995 24,7014 24,1383 

1997 24,8521 24,3890 

1999 25,0707 24,5094 

2001 25,3247 24,7004 

2003 25,4116 24,8133 

2005 25,4167 24,8073 

2007 25,5135 24,8133 

2009 25,6097 24,9440 

2011 25,6686 24,9499 

 
Met behulp van de gegevens kun je aantonen dat Nederlanders sinds 
1991 gemiddeld een stuk langer zijn geworden. Vooral mannen worden 
steeds langer. Het verschil in gemiddelde lengte tussen mannen en 
vrouwen neemt nog steeds toe. 
 
Een wetenschapsjournalist beweert: “Als we aannemen dat het 
lengteverschil vanaf 1991 ieder jaar evenveel toeneemt, zal dit verschil in 
2030 al meer dan 16 cm zijn.” 

8p 21 Onderzoek met behulp van de gegevens in het artikel, de figuur en de 
tabel of deze bewering waar is. 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

 
 

SMOG-index 
 

 1 maximumscore 3 
• De tekst bestaat uit 3 zinnen, dus Z = 3  1 

• 301,0430 14 3,1291
3

S = ⋅ ⋅ +  1 

• Het antwoord: 15 1 
 

 2 maximumscore 4 

• Er moet gelden: 30 300,85M M
Z aZ

⋅ = ⋅  2 

• 1
0,85 1,176a = =  1 

• Het antwoord: 18(%) (of nauwkeuriger) 1 

of 

Een aanpak, gebaseerd op een voorbeeld, zoals 
• Neem Moud = 100 en Zoud = 100 (dus dan is oud 8,84S ≈ )  1 
• Met 15% minder woorden wordt Mnieuw = 85 en nieuw 8,4S ≈  1 

• Voor nieuwZ  moet nu gelden: 
nieuw

301,0430 100 3,1291 8,4
Z

⋅ ⋅ + =  1 

• nieuw 117Z ≈ , dus toename zinnen 17(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 4 

• Uit 301,0430 3,1291M
Z

⋅ ⋅ +  is constant, volgt 30M
Z

⋅  is constant 2 

• Dus 30M
Z

⋅  is constant 1 

• Uit 30M c
Z

⋅ =  volgt 30Z M
c

= ⋅ (en deze formule heeft de gevraagde vorm) 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat deze vraag beantwoordt door voor Z de uitdrukking c M⋅  te 
substitueren en vervolgens aantoont dat het resultaat daarvan een constante 
oplevert, hiervoor geen scorepunten toekennen.  
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1024-f-16-2-c 6 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 
Een aanpak als: 

• 
1
211

2
d 49,47
d

S Z
Z

−= − ⋅ ⋅  1 

• Een schets van de grafiek van d
d

S
Z

 1 

• d 0
d

S
Z
< , dus S daalt 1 

• d
d

S
Z

 stijgt (of d
d

S
Z

 gaat naar 0), dus S daalt afnemend (als Z toeneemt) 1 

of 

• 
1
211

2
d 24,73549,47 ( )
d

S Z
Z Z Z

−= − ⋅ ⋅ = −  1 

• Voor elke waarde van Z geldt: 24,735 0
Z Z

− <  dus S daalt 1 

• Als Z toeneemt, dan nadert d
d

S
Z

 op den duur naar 0  1 

• d
d

S
Z

 stijgt, dus S daalt afnemend (als Z toeneemt) 1 
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 VW-1024-f-16-2-c 7 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tarwe 
 

 5 maximumscore 3 
• Bij beide perioden is eenzelfde daling (van 6 euro per 1000 kg) te zien 1 
• In week 3 is de marktprijs lager dan in week 13 1 
• De procentuele daling is van week 3 naar week 4 het grootst 1 

of 

• Bij deze perioden lopen de lijnstukjes evenwijdig 1 
• In de eerste periode is de beginwaarde kleiner 1 
• De procentuele daling is in de eerste periode het grootst 1 
 
Opmerking 
Als zonder toelichting geconstateerd wordt dat de procentuele daling in de 
eerste periode het grootst is, geen scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 6 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de grootste waarde van q hoort bij 0p =  1 
• Beschrijven hoe de vergelijking 0 10 23 3800q= − +  opgelost kan 

worden 1 
• 165q =  1 

of 

• Het inzicht dat onderzocht moet worden voor welke waarden van q de 
formule niet bestaat 1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 23 3800 0q− + = opgelost kan worden 1 
• 165q =  1 
 

 7 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe bij 232p =  en 238p =  de waarde van q berekend kan 

worden 1 
• 232p =  geeft 141,816q ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• 238p =  geeft 140,590q ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (De afname van  q is 1,23 (of nauwkeuriger), dus) de vraag neemt met  

1230 (kg per maand) af 1 
 

 8 maximumscore 5 
Een aanpak als: 
• Voor de totale maandopbrengst TO geldt: TO p q= ⋅  1 
• Dus er geldt: 10 23 3800TO q q= ⋅ ⋅ − +  1 
• Beschrijven hoe (bijvoorbeeld met de GR) de bij het maximum horende 

waarde van q bepaald kan worden 1 
• q = 110 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 356 (euro) 1 
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 VW-1024-f-16-2-c 8 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Prille groei 
 

 9 maximumscore 3 

• De groeifactor voor 2 weken is 21 4,468
4,7

≈   1 

• Per week is dat 4, 468 2,11≈  1 
• Dat is een toename van (2,11 100 100 )111(%)⋅ − ≈  (of nauwkeuriger) 

(per week) 1 
 

 10 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• Het inzicht dat (minstens) twee verhoudingen van G voor telkens twee 

tijdstippen die even ver uit elkaar liggen berekend dienen te worden 1 

• Bijvoorbeeld: 160 7,6
21

≈  en 2700 1,6
1700

≈  1 

• De groeifactoren verschillen (veel) (dus er is geen sprake van 
exponentiële groei) 1 

of 

• De groeifactor per week is, uitgaande van de vorige vraag, 2,11  1 
• Een formule is 84,7 2,11 ( 0,012 2,11 )ttG −= ⋅ ≈ ⋅  1 
• Bijvoorbeeld t = 38 invullen geeft 102,5 10G ≈ ⋅  (gram) (en dat wijkt af 

van de waarde in de tabel) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• M' = 11,305 – 5,784 ⋅ L 1 
• M' = 0 als 1,95L ≈ (of nauwkeuriger) 1 
• Dan is 89t ≈   1 
• Een zwangerschap duurt nooit 89 weken  1 
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 VW-1024-f-16-2-c 9 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 4 
• 3,0750,0485G t= ⋅ dus 3,075log( ) log(0,0485 )G t= ⋅  1 
• 3,075log( ) log(0,0485) log( )G t= +  1 
• log( ) log(0,0485) 3,075 log( )G t= + ⋅  1 
• log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅  1 

of 

• log( ) 1,314 3,075 log( )G t= − + ⋅  dus 1,314 3,075 log( )10 tG − + ⋅=  1 
• 1,314 3,075 log( )10 10 tG − ⋅= ⋅  1 
• log( ) 3,0750,0485 (10 )tG = ⋅  1 
• 3,0750,0485G t= ⋅  1 
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 VW-1024-f-16-2-c 10 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zonne-energie 
 

 13 maximumscore 4 
Een aanpak als:  
• In de maand oktober is het absolute verschil tussen model en het 

werkelijke gemiddelde het grootst  1 
• In die maanden waar het model nog lagere waarden heeft dan de 

modelwaarde van oktober, is het verschil tussen model en het 
werkelijke gemiddelde duidelijk relatief kleiner dan dat verschil in 
oktober 1 

• Aflezen uit de figuur: het verschil tussen het werkelijke gemiddelde en 
model in oktober is (65 48 )17− =  (kWh) (of nauwkeuriger) 1 

• De werkelijke gemiddelde maandopbrengst is 17 100% 35%
48

⋅ ≈  hoger 

dan die van het model 1 
 
Opmerking  
Bij het aflezen mag een marge van 2 kWh gehanteerd worden. 
  

 14 maximumscore 4 
• Aflezen uit de figuur: het maximum is 129 en het minimum is 19 1 

• De evenwichtsstand is 129 19 74
2
+

=  en de amplitude is 129 74 55− =  1 

• De periode is 12, en het gebruiken van 2
12
π  of 0,52 (of nauwkeuriger) in 

de formule 1 
• In maart stijgend door de evenwichtsstand, dus een formule is 

74 55sin(0,52( 3))M t= + −  1 
 
Opmerking  
Bij het aflezen mogen voor maximum en minimum marges van 2 kWh 
gehanteerd worden.  
 

 15 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de vergelijking 6,34 4,19sin(0,0172( 74)) 10t+ − = (met 

de GR) opgelost kan worden   1 
• De oplossing: 135,8t ≈  en 194,9t ≈  1 
• Het antwoord: 59 (dagen) (namelijk vanaf dag 136 tot en met dag 194) 1 
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 VW-1024-f-16-2-c 11 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Hink-stap-sprong 
 

 16 maximumscore 4 

• Het opstellen van de vergelijking 0,00015

415 18
1 36 e t−+ =
+ ⋅

 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De oplossing: t = 31 214 (of t = 31 215) 1 
• Het antwoord: in 1985 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Als t heel groot wordt, dan nadert 0,00015e t− naar 0 1 

• Als 0,00015e t−  naar 0 gaat, dan nadert de breuk naar 4 4
1 0

=
+

 1 

• De grenswaarde is dus 15 + 4 = 19 (meter) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• 0,00015 1( ) 15 4(1 36 e )tw t − −= + + ⋅  1 
• Het inzicht dat de afgeleide van 0,00015e t− gelijk is aan 0,000150,00015 e t−− ⋅   1 
• 0,00015 2 0,00015( ) 4(1 36 e ) 36 e 0,00015t tw t − − −′ = − + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  1 
• De rest van de herleiding 1 

of 

• Het inzicht dat de afgeleide van 0,00015e t− gelijk is aan 0,000150,00015 e t−− ⋅   1 

• 
0,00015

0,00015 2

0 4 0,00015 36 e( )
(1 36 e )

t

tw t
−

−

− ⋅− ⋅ ⋅′ =
+ ⋅

 2 

• De rest van de herleiding 1 
 

 19 maximumscore 5 
• Het maximum van de afgeleide moet worden bepaald 1 
• Beschrijven hoe dit maximum gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: t = 23 890 1 
• Dat was in 1965 1 
• Een antwoord als: dat komt niet overeen met de werkelijkheid want, 

bijvoorbeeld, rond 1965 steeg het wereldrecord met slechts 7 cm in 
(ongeveer) 8 jaar terwijl het, bijvoorbeeld, eerder in iets meer dan een 
jaar 33 cm steeg 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat bij het omzetten van het aantal dagen naar een jaar 
tweemaal hetzelfde type fout maakt bij vraag 16 en vraag 19, hiervoor ten 
hoogste 1 scorepunt in totaal in mindering brengen. 
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 VW-1024-f-16-2-c 12 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 3 

• In de formule 0,00015

415
1 36 e tw −= +
+ ⋅

 moet t vervangen worden door 

365 j  2 
• Het antwoord (365 0,00015 ) 0,05⋅ − ≈ − (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 

Als een kandidaat t vervangt door 1
365

j , in totaal voor deze vraag ten 

hoogste 1 scorepunt toekennen. 
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 VW-1024-f-16-2-c 13 lees verder ►►► 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lengteverschil 
 

 21 maximumscore 8 
Een aanpak als: 
• De relevante gegevens uit de tekst: 66,3 kg en 70,0 kg 1 
• De relevante gegevens uit de figuur: 78,4 kg en 84,0 kg (met 

afleesmarges van 0,1 kg) 1 
• De relevante gegevens uit de tabel: 24,5234; 23,8013; 25,6686; 24,9499 1 
• Het berekenen van de gemiddelde lengtes van vrouwen: 1,669 m en 

1,675 m 1 
• Het berekenen van de gemiddelde lengtes van mannen: 1,788 m en 

1,809 m 1 
• Het lengteverschil is toegenomen met 13,4 11,9 1,5− =  cm 1 
• Dat is een toename van 0,075 cm per jaar 1  
• In 2030 is het verschil 13,4 19 0,075 14,825+ ⋅ =  cm, dus de bewering is 

onwaar 1 

of 

• De relevante gegevens uit de tekst: 66,3 kg en 70,0 kg 1 
• De relevante gegevens uit de figuur: 78,4 kg en 84,0 kg (met 

afleesmarges van 0,1 kg) 1 
• De relevante gegevens uit de tabel: 24,5234; 23,8013; 25,6686; 24,9499 1 
• Het berekenen van de gemiddelde lengtes van vrouwen: 1,67 m en  

1,67 m 1 
• Het berekenen van de gemiddelde lengtes van mannen: 1,79 m en  

1,81 m 1 
• Het lengteverschil is toegenomen met 14 12 2− =  cm 1 
• Dat is een toename van 0,1 cm per jaar 1 
• In 2030 is het verschil 14 19 0,1 15,9+ ⋅ =  cm, dus de bewering is onwaar 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 

einde  
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VW-1024-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 13 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-15-1-o 2 / 16 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Yσ + = σ + σ  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   ( ) ( )S n Xσ = ⋅σ  

( ) ( )E X E X=   
( )( ) X

X
n

σσ =  

 

Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
− 

= = ⋅ ⋅ − 
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅  Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p pσ = ⋅ ⋅ −  

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z

− μ=
σ

 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )g
X g Z

− μ< = <
σ

 

 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
=  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x= ⋅  of 

d d d
d d d
k f g

x g x
= ⋅  
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 VW-1024-a-15-1-o 3 / 16 lees verder ►►►

Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab+ =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log log logg g g a
a b

b
− =  >0, 1, >0, >0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  >0, 1, >0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
=  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p≠ ≠  
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 VW-1024-a-15-1-o 4 / 16 lees verder ►►►
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 VW-1024-a-15-1-o 5 / 16 lees verder ►►►

Diabetesrisicotest 
 
In de apotheek is voor mensen ouder dan 45 jaar 
een test verkrijgbaar om het risico op diabetes 
(suikerziekte) te voorspellen. Dit is een vragenlijst 
met zeven vragen, onder andere over gewicht en 
hoeveelheid beweging. Elk antwoord levert een 
bepaald aantal punten op. Het totale aantal punten 
is een voorspeller van het risico op diabetes. Zie 
tabel 1. Verborgen diabetes betekent dat iemand 
zonder het te weten al diabetes heeft of dit binnen 
vijf jaar krijgt. Voor de duidelijkheid: mensen die al 
weten dat ze diabetes hebben, doen deze test niet.  
 
tabel 1 

aantal punten risico op verborgen diabetes 
6 of minder kans 0,02 op verborgen diabetes

7, 8 of 9 kans 0,10 op verborgen diabetes

10 of meer kans 0,20 op verborgen diabetes

 
Een willekeurige groep mensen ouder dan 45 jaar heeft op zeker moment 
de test gedaan. Het blijkt dat 400 personen een score van 10 punten of 
meer hebben. 

4p 1 Bereken, uitgaande van tabel 1, de kans dat 100 of meer van deze 
400 mensen verborgen diabetes hebben. 
 
Iemand met een score van 7, 8 of 9 krijgt het advies goed te letten op 
gewicht en hoeveelheid beweging. Als iemand een score van 10 of hoger 
heeft, wordt hij doorverwezen naar de huisarts voor verder onderzoek 
naar diabetes.  
 
Veronderstel dat in totaal 12 000 mensen ouder dan 45 jaar deze 
diabetesrisicotest invullen en dat van deze groep 27% een score van  
10 of hoger heeft en 29% een score van 7, 8 of 9.  
Van die 12 000 mensen heeft, uitgaande van de kansen in tabel 1, naar 
verwachting een bepaald gedeelte ook echt verborgen diabetes. Van deze 
groep met verborgen diabetes wordt slechts een gedeelte doorverwezen 
naar de huisarts, namelijk alleen die mensen die in de test 10 of meer 
punten scoren.  

6p 2 Bereken hoeveel procent van deze groep mensen met verborgen diabetes 
door deze diabetesrisicotest naar de huisarts doorverwezen wordt.  
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In 2006 is in Korea een onderzoek gedaan waarbij in totaal 8199 mensen 
een dergelijke diabetesrisicotest invulden. Er deden geen mensen mee 
die al wisten dat ze diabetes hadden. Bij deze test waren er slechts twee 
uitslagen mogelijk: bij 7 punten of meer scoorde iemand positief op de 
test (dat betekent dat de test aangeeft dat deze persoon diabetes heeft), 
bij 6 punten of minder scoorde iemand negatief op de test. Na het invullen 
van de test werden alle 8199 mensen onderzocht op diabetes. De 
resultaten staan in tabel 2. 
 
tabel 2 

aantal personen diabetes geen diabetes 
test positief (7 punten of meer) 125 790 

test negatief (6 punten of minder) 474 6810 

 
Zoals te zien is in tabel 2, is het mogelijk dat iemand met een positieve 
test bij verder onderzoek geen diabetes blijkt te hebben. Ook is het 
mogelijk dat iemand met een negatieve test toch diabetes blijkt te hebben. 
 
Men wil natuurlijk graag dat een test zoveel mogelijk correcte 
voorspellingen geeft. 
Het percentage van alle mensen met een bepaalde ziekte die door een 
test ‘ontdekt’ wordt, heet de sensitiviteit van de test. De sensitiviteit is in 
dit geval dus het percentage van de mensen met diabetes waarbij de 
diabetesrisicotest terecht een positieve uitslag geeft.  
Het percentage van alle mensen zonder de ziekte waarbij de 
diabetesrisicotest terecht een negatieve uitslag geeft, heet de 
specificiteit van de test. 
 
In formulevorm: 

aantal mensen met diabetes en een positieve test 100%
aantal mensen met diabetes

= ⋅sensitiviteit   

en  
aantal mensen zonder diabetes en een negatieve test 100%

aantal mensen zonder diabetes
= ⋅specificiteit  

 
3p 3 Bereken de sensitiviteit en de specificiteit van deze diabetesrisicotest voor 

dit onderzoek in Korea. 
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Bij het onderzoek in Korea scoorde iemand positief op de test bij 
7 of meer punten en negatief bij 6 of minder punten. Stel dat men met 
deze test meer mensen met diabetes zou willen ‘ontdekken’. Men zou dan 
kunnen besluiten dat bij deze test (met dezelfde 8199 mensen) de uitslag 
bij 6 of meer punten positief is en bij 5 of minder negatief. Je mag 
aannemen dat er dan meer mensen met een positieve testuitslag zijn en 
dat hierbij zowel mensen met als mensen zonder diabetes zitten. 
 

4p 4 Toon aan dat de sensitiviteit van de test nu groter is en beredeneer of in 
deze situatie de specificiteit groter of kleiner geworden is. 
 
Het onderzoek in Korea maakte deel uit van een internationaal onderzoek. 
Hierbij vulden mensen uit verschillende landen dezelfde diabetesrisicotest 
in.  
In Denemarken deden 6271 mensen aan deze test mee. Ook deze 
mensen wisten niet of ze diabetes hadden. Na afloop werden ook daar 
alle deelnemers onderzocht op diabetes. Hieruit kon voor Denemarken 
geconcludeerd worden dat de sensitiviteit 41,8% was en de specificiteit 
84,0%. Er bleken in totaal 263 van de 6271 personen diabetes te hebben. 
Dat is een ander aantal dan het aantal mensen met een positieve uitslag 
op de diabetesrisicotest. 

5p 5 Bereken voor het onderzoek in Denemarken hoeveel procent van de 
mensen met een positieve diabetesrisicotest uiteindelijk diabetes bleek te 
hebben. 
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Kosten van betalingsverkeer 
 
Winkeliers maken kosten bij elke betaling die een klant voor een aankoop 
doet. Uit een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel uit 2002 
blijkt dat deze kosten afhangen van de manier waarop de klant zijn 
aankoop betaalt. Alle bedragen in deze opgave hebben betrekking op het 
jaar 2002. 
Om de kosten voor de detailhandel bij contant betalen, pinnen en chippen 
met elkaar te kunnen vergelijken, is de onderstaande figuur gemaakt. 
Daarin zie je de kosten voor deze drie betaalmiddelen in grafieken 
weergegeven. De figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. 
Langs de verticale as staan de transactiekosten per euro K voor elk type 
betaling. Die transactiekosten K zijn in euro’s. Langs de horizontale as 
staat het transactiebedrag B in euro’s.  
 
figuur 

0
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150

K, transactiekosten
per euro

transactiebedrag B in euro’s

Kcont Kpin Kchip

Legenda:

 

In deze figuur kun je bijvoorbeeld aflezen dat bij een transactiebedrag van 
€ 20 chippen het voordeligst is, namelijk ongeveer € 0,006 per euro. Nu 
kunnen we de transactiekosten voor een transactie van € 20 chippen 
berekenen, namelijk (ongeveer) € 0,006 × 20 = € 0,12. 
 

4p 6 Bereken met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage het verschil in 
transactiekosten bij contant betalen en chippen bij een transactiebedrag 
van € 80. 
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Bij de grafieken in de figuur kunnen we formules opstellen. Voor contant 
betalen geldt:  

 cont
0,07440,00488= +K

B
 

Hierin is Kcont de transactiekosten per euro bij contant betalen in euro’s. 

 
Uitgaande van de formule voor Kcont kunnen we een formule opstellen 

voor de transactiekosten bij contant betalen. Deze kosten geven we aan 
met TKcont. De formule heeft de vorm TKcont = aB + b. 

4p 7 Laat dit zien en bepaal a en b.  
 
Bij de grafiek van transacties met pinnen kunnen we de volgende formule 
opstellen:  

 pin
0,1930,00093= +K

B
 

Hierin is Kpin de transactiekosten per euro bij pinnen in euro’s. 

 
Omdat de meeste betalingen contant of per pin uitgevoerd worden, is het 
snijpunt van Kcont en Kpin belangrijk voor de detailhandel.  

 
3p 8 Bereken met behulp van de formules voor Kcont en Kpin bij welke bedragen 

de transactiekosten per euro voor het pinnen lager zijn dan voor contant 
betalen. Rond je antwoord af op centen. 
 
De formule voor de transactiekosten per euro bij chippen heeft ook de 

vorm chip = + q
K p

B
  met p en q constanten. We vergelijken nu deze 

formule met de formule cont
0,07440,00488= +K

B
.  

Op basis van de figuur is vast te stellen of p groter of kleiner is dan 
0,00488 en ook of q groter of kleiner is dan 0,0744. 

4p 9 Beredeneer aan de hand van de figuur, zonder p of q te berekenen, of de 
waarde van p groter of kleiner is dan 0,00488 en beredeneer vervolgens 
of de waarde van q groter of kleiner is dan 0,0744. 
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Piramiden 
 
Een kunstenaar ontwerpt een kunstwerk. Hij wil een serie piramiden 
maken, elk met een vierkant grondvlak. Hij wil dat het grondvlak van de 
opeenvolgende piramiden steeds groter wordt en de hoogte steeds 
kleiner. In onderstaande figuur zie je de eerste drie piramiden van een 
mogelijk ontwerp. 
 
figuur 

x

h

x
 

 
De kunstenaar gaat de piramiden uitvoeren in beton. Hij moet dus weten 
hoeveel beton hij nodig heeft. Daarom rekent hij met de formule voor de 
inhoud van een piramide. De zijde van het vierkante grondvlak, uitgedrukt 
in dm, noemt hij x. De hoogte van een piramide in dm noemt hij h. Zie de 
figuur. 
De kunstenaar kiest voor een lineair verband tussen h en x en daarvoor 
gebruikt hij de volgende formule: 9= −h ax . Omdat hij nog niet wil 
vastleggen hoe snel de hoogte afneemt, gebruikt hij de letter a in deze 
formule. 
Voor de inhoud van een piramide geldt de volgende formule:  

 1
3  = ⋅ ⋅I oppervlakte grondvlak hoogte   

In eerste instantie neemt de kunstenaar a = 1. 
3p 10 Bereken in die situatie de inhoud van zo’n piramide met een grondvlak 

van 2,5 bij 2,5 dm. 
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Als de waarde van a nog niet gekozen is, geldt voor de inhoud van zo’n 
piramide de volgende formule:  

 21
3 (9 )= −I x ax  

Hierin is I de inhoud in dm3 en x de lengte van de zijde van het grondvlak 
in dm. 
 
Als de kunstenaar eenmaal een waarde voor a gekozen heeft, liggen de 
afmetingen en dus de inhoud van de piramide nog niet vast. Als x 
verandert, verandert ook de inhoud I.  
Neem voor de volgende vraag weer a = 1. 

4p 11 Toon met behulp van differentiëren aan dat de inhoud van zo’n piramide 
dan maximaal is voor x = 6. 
 
De kunstenaar maakt een nieuw ontwerp. Hij wil de breedte van het 
grondvlak van de piramiden constant houden en zowel de lengte als de 
hoogte laten veranderen.  
In zijn nieuwe ontwerp is de breedte van het grondvlak van een piramide 
gelijk aan 2 dm en de lengte van dat grondvlak gelijk aan x dm. Voor de 
hoogte in dm van een piramide neemt hij weer: 9= −h ax . 
Voor de inhoud van een piramide in dit nieuwe ontwerp geldt dan de 
formule: 

 22
36= −I x ax  

 
3p 12 Toon dit aan door deze formule af te leiden uit de gegevens. 

 
De kunstenaar wil nu die waarde van a berekenen waarbij de inhoud van 
zo’n nieuwe piramide maximaal is als x gelijk is aan 6.  

5p 13 Bereken met behulp van differentiëren voor welke waarde van a geldt dat 
een piramide van het nieuwe ontwerp voor x = 6 de grootste inhoud heeft. 
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Bevingen in Japan 
 
De laatste jaren waren de zeebevingen in de buurt van Japan regelmatig 
in het nieuws. 
De zeebeving van 11 maart 2011 met de daaropvolgende tsunami zorgde 
voor grote problemen bij de kerncentrale Fukushima I. Om de reactoren te 
koelen, werd zeewater in de reactoren gepompt. Dit water lekte, 
radioactief geworden, weer terug in zee. Hierdoor raakte vis besmet met 
radioactief jodium en moest de visvangst tijdelijk worden stopgezet.  
 
Radioactief jodium verdwijnt volgens een exponentieel proces. De 
halveringstijd van radioactief jodium is 8 dagen. Op 6 april 2011 gaven 
metingen aan dat er 4800 keer de maximaal toegestane hoeveelheid 
radioactief jodium in het zeewater aanwezig was. De maximaal 
toegestane hoeveelheid radioactief jodium is 5 becquerel/liter. 
Op het moment dat de maximaal toegestane hoeveelheid werd bereikt, 
mocht er weer gevist worden. We gaan ervan uit dat er na 6 april 2011 
geen nieuw radioactief jodium meer in zee lekte. 

5p 14 Bereken na hoeveel dagen er weer gevist mocht worden. 
 
De zeebeving van Sendai in 2011 en de aardbeving van 2004 die een 
enorme tsunami in de Indische Oceaan veroorzaakte, zijn allebei 
bevingen met een kracht van 9,0 of meer op de schaal van Richter. 
De Amerikaan Charles Richter gebruikte seismogrammen om de 
magnitude (kracht) van een beving te kunnen bepalen. In de figuur zie je 
een voorbeeld van een seismogram. In dit seismogram zie je de gemeten 
trillingen van de aarde als uitwijkingen in mm. De grootste uitwijking in het 
seismogram heet de maximale amplitude. 
 
figuur  

3

2

1

0

-1

-2

-3

500 1010 15

uitwijking
(in mm)

tijd (in sec)

maximale
amplitude
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Om de magnitude van een beving te bepalen, gebruikt men de formule 
van Richter. Hieronder staat een vereenvoudigde versie daarvan: 

 log( ) 3= +M A  

In deze formule is M de magnitude en A de maximale amplitude in mm. 
 
Uit de formule blijkt, dat als de maximale amplitude A tien keer zo groot 
wordt, de magnitude met 1 eenheid toeneemt. 

3p 15 Toon met behulp van de rekenregels voor logaritmen aan dat log(10 ) 3+A  

altijd 1 groter is dan log( ) 3+A .  

 
Met de formule M = log(A) + 3 kan M berekend worden als A bekend is. 
Men kan echter ook A berekenen als M bekend is. Dat kan met de formule 

0,001 10 .= ⋅ MA  

Deze laatste formule is af te leiden uit de formule M = log(A) + 3.   
3p 16 Toon dit aan. 

 
Bij een beving komt heel veel energie vrij. Hierbij wordt een andere 
formule van Richter gebruikt: 

 0,67 log( ) 0,9= ⋅ −M E  

Hierin is E de energie die vrijkomt in kilojoule en M de magnitude op de 
schaal van Richter. 
 
Een van de naschokken van de aardbeving van 2004 had een maximale 
amplitude van 120 mm. 

5p 17 Bereken de hoeveelheid energie die bij deze naschok vrijkwam.  
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Statistiek in de auto-industrie 
 
Bij een productieproces worden voortdurend controlemetingen uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld bij de productie van slangen voor achterruitsproeiers mag de 
lengte van de slang niet al te veel afwijken van de streefwaarde. Die 
lengte van de slang moet binnen bepaalde specificatiegrenzen blijven.  
 
Slangen van achterruitsproeiers 
De streefwaarde van de lengte van de slang voor de achterruitsproeier 
van een bepaald type auto is 280 cm. In werkelijkheid zullen niet alle 
slangen precies 280 cm lang zijn. De lengte van de slang moet liggen 
tussen de specificatiegrenzen 276 en 284 cm. Als de lengte van de slang 
hierbuiten valt, dan wordt de slang afgekeurd. 
 
Het productieproces wordt zo  figuur 1 
ingericht, dat het percentage dat 
buiten de specificatiegrenzen valt, 
erg klein is. 
In figuur 1 zie je hier een voorbeeld 
van: de lengte van de 
geproduceerde slangen is 
gemiddeld 280 cm met een 
standaardafwijking van 0,65 cm. 
Hierbij is het gemiddelde dus de 
streefwaarde. Neem hierbij aan dat 
de lengte van de geproduceerde 
slangen normaal verdeeld is.  
 

3p 18 Bereken hoeveel procent van de geproduceerde slangen een lengte heeft 
die meer dan 2 cm afwijkt van de streefwaarde. 
 
Het is mogelijk dat er iets mis is figuur 2 
met het productieproces. In 
figuur 2 is de situatie weergegeven 
dat de gemiddelde lengte van de 
geproduceerde slangen groter is 
dan de streefwaarde 280 cm. 
Neem aan dat de 
standaardafwijking niet veranderd 
is.  
We kijken nu naar het percentage 
van de geproduceerde slangen 
met een lengte groter dan 284 cm. 

4p 19 Bereken vanaf welk gemiddelde dit 
percentage groter is dan 5%. Rond je antwoord af op gehele cm. 
 

linker-
specificatiegrens streefwaarde

rechter-
specificatiegrens

276 280 284
lengte (in cm)

linker-
specificatiegrens streefwaarde

rechter-
specificatiegrens

276 280 284
lengte (in cm)
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Om vast te stellen of het productieproces van slangen voor 
achterruitsproeiers nog goed verloopt, neemt men regelmatig een 
steekproef uit de geproduceerde slangen. Hierbij bepaalt men het 
steekproefgemiddelde g en berekent men de procescapaciteitsmaat C. 
 
Er geldt: 

linkerspecificatiegrens
3

−=links
g

C
s

 en 
rechterspecificatiegrens 

3
−=rechts

g
C

s
 

Hierin is g het steekproefgemiddelde. We nemen aan dat s, de 
standaardafwijking van het proces, constant is en steeds gelijk is aan 
0,65. 
De procescapaciteitsmaat C is de kleinste van deze twee waarden Clinks 

en Crechts.  

 
Als bijvoorbeeld het steekproefgemiddelde g gelijk is aan 281 cm en 

0,65=s , dan geldt: 
284 281 1,5

3 0,65rechtsC
−= ≈

⋅
 en 

281 276 2,6.
3 0,65

−= ≈
⋅linksC  

Hieruit volgt dat in dit voorbeeld geldt: 1,5.= ≈rechtsC C  

 
We nemen verder aan dat het steekproefgemiddelde g binnen de 
specificatiegrenzen ligt. De standaardafwijking s verandert ook nu niet. 
 
Het productieproces verloopt slechter als het steekproefgemiddelde g 
verder van de streefwaarde af komt te liggen. 

4p 20 Beredeneer aan de hand van de formules of de waarde van C in dit geval 
groter wordt of juist kleiner. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Koplampen 
Ook de koplampen van een auto moeten aan strenge eisen voldoen. De 
koplampen moeten tussen 0° en 2,5° naar beneden wijzen, zodat 
tegenliggers niet verblind worden. Neem aan dat de hoek van een 
koplamp normaal verdeeld is met een gemiddelde van 1,25°.  
In figuur 3 zie je het resultaat van een steekproef: een grafiek met de 
hoeken van 50 koplampen. De streefwaarde 1,25° is in de grafiek te zien 
als een horizontale lijn.  
 
figuur 3  
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De standaardafwijking van de hoek van een koplamp in het 
productieproces is gelijk aan 0,25°. We nemen aan dat de 
standaardafwijking niet verandert als het proces verstoord wordt.  
De gemiddelde hoek van de koplampen uit de steekproef in figuur 3 is 
1,32°. 

6p 21 Onderzoek of op grond van de gemiddelde hoek uit de steekproef 
geconcludeerd mag worden dat het gemiddelde van het proces niet gelijk 
is aan 1,25°. Neem als significantieniveau 10%. 
 
 

einde  
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wiskunde A VWO  2015-1 
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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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; 

Pagina: 562Voor 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).



 VW-1024-a-15-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 
 het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische 
 rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
 toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 
3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
 en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
 wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
Diabetesrisicotest 
 

 1 maximumscore 4 
• Het aantal personen met verborgen diabetes is binomiaal verdeeld  

met 400=n  en 0, 20=p  1 
• P( 100≥X ) = 1 −  P( 99≤X ) 1 
• Beschrijven hoe dit met de GR berekend wordt 1 
• De gevraagde kans is 0,01 (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 564Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
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Scores 
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 2 maximumscore 6 
• 44% heeft een score van 6 of lager 1 
• Er zijn 5280 mensen met score 6≤ , 3480 met een score van 7, 8 of 9  

en 3240 met score 10≥  1 
• Uitgaande van de tabel: 0,02 5280 0,10 3480 0,20 3240( 1102)⋅ + ⋅ + ⋅ ≈  

mensen met verborgen diabetes 2 
• (0, 20 3240 )⋅ =  648 mensen hiervan hebben score 10≥ en zijn dus naar 

de huisarts verwezen 1 

• Het gevraagde percentage is 648 100% 59(%)
1102

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 1 

 
 3 maximumscore 3 

• Er zijn in totaal 599 mensen met en 7600 mensen zonder diabetes 1 

• De sensitiviteit is 125 100% 21%
599

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 1 

• De specificiteit is 6810 100% 90%
7600

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 1 

 
 4 maximumscore 4 

• Het aantal mensen met diabetes dat positief scoort op de test is nu 
groter 1 

• Het totale aantal mensen met diabetes blijft gelijk, dus de sensitiviteit is 
groter 1 

• Het aantal mensen zonder diabetes dat positief scoort op de test wordt 
groter, dus het aantal mensen zonder diabetes dat negatief scoort op de 
test wordt kleiner 1 

• Het totale aantal mensen zonder diabetes blijft gelijk, dus de 
specificiteit wordt kleiner 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat alleen met getallenvoorbeelden gerekend heeft, hiervoor 
geen scorepunten toekennen.  
 

 5 maximumscore 5 
• Van de mensen met (nog niet ontdekte) diabetes scoorden  

0, 418 263 110⋅ ≈  mensen positief op de test 1 
• Van de onderzochte personen hadden er 6271 263 6008− = geen 

diabetes 1 
• Er waren 0,84 6008 5047⋅ ≈  mensen zonder diabetes en met een 

negatieve test 1 
• Er waren 6008 – 5047 = 961 mensen zonder diabetes en met een 

positieve test 1 

• Het antwoord 110 100% 10(%)
961 110

⋅ ≈
+

 (of nauwkeuriger) 1 
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Kosten van betalingsverkeer  
 

 6 maximumscore 4 
• Aflezen bij 80=B  geeft chip 0,0025=K  en cont 0,006=K   2 

• De kosten per transactie zijn 0,20 (euro) voor chippen en 0,48 (euro) 
voor contant betalen 1 

• Het verschil is 0,28 (euro) 1 
 
Opmerking 
Voor het aflezen van Kchip respectievelijk Kcont gelden marges van 0,002 tot 
en met 0,003 respectievelijk 0,0055 tot en met 0,0065. 
 

 7 maximumscore 4 
• Voor de kosten per transactie TKcont geldt: cont contTK K B= ⋅  1 

• cont
0,0744(0,00488 )TK B

B
= + ⋅  2 

• cont 0,00488 0,0744TK B= +  (dus a = 0,00488 en b = 0,0744) 1 
 

 8 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe (met de GR) het snijpunt berekend kan worden 1 
• Het snijpunt is bij 30,025≈B  1 
• Bij bedragen vanaf € 30,03 (zijn de transactiekosten per euro voor het 

pinnen lager) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• De waarde K = 0,00488 is grenswaarde van contK  (of de lijn K = 0,00488 

is de horizontale asymptoot van de grafiek van contK ) 1 
• De grafiek van chipK  ligt onder 0,00488 dus p is kleiner dan 0,00488 1 
• Bij een waarde van B van ongeveer 5 snijden de grafieken van  Kcont en 

Kchip elkaar, dus daar geldt dat  Kcont en Kchip even groot zijn, dus 
0,07440,00488+ = +

qp
B B

 1 

• Omdat p kleiner moet zijn dan 0,00488, zal q groter moeten zijn dan 
0,0744 1 
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Piramiden 
 

 10 maximumscore 3 
• 1=a  en 2,5=x  geeft 6,5=h  (dm) 1 
• De oppervlakte van het grondvlak is 2,5 2,5 6,25⋅ =  (dm²) 1 
• De inhoud is 1

3 6,25 6,5 14⋅ ⋅ ≈  (dm³) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 4 
• 21

3 (9 )= −I x x  geeft 2 31
33= −I x x  1 

• 2d 6
d

= −
I x x
x

 1 

• 6=x  invullen geeft d 0
d

=
I
x

 2 

of 

• 21
3 (9 )= −I x x  geeft 2 31

33= −I x x  1 

• 2d 6
d

= −
I x x
x

 1 

• 26 0− =x x   1 
• x = 6 1 
 

 12 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het grondvlak is 2x  1 
• 1

3= ⋅ ⋅I oppervlakte grondvlak hoogte  geeft 1
3 2 (9 )I x ax= ⋅ ⋅ −  1 

• Dit geeft 22
36I x ax= −  1 

 
 13 maximumscore 5 

• 4
3

d 6
d

I ax
x
= −  (of 2

3
d 6 2
d

I ax
x
= − ⋅ ) 2 

• d 0
d

=
I
x

 voor 6=x  geeft 4
36 6 0a− ⋅ =  1 

• Beschrijven hoe de oplossing van deze vergelijking gevonden wordt 1 
• Het antwoord: 3

4a =  (of 0,75a = ) 1 
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Bevingen in Japan 
 

 14 maximumscore 5 

• Het opstellen van de vergelijking 1 1
2 4800

t
  = 
 

 (of 14800 1
2

t
 ⋅ = 
 

) 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 12,23t ≈  1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor per dag is 
1
81 0,917

2
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 1 

• Het opstellen van de vergelijking 10,917
4800

t =  2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Een formule waarmee de hoeveelheid radioactief jodium J op  
tijdstip t (in dagen na 6 april) beschreven kan worden,  

is ( )
1
81

24800 5
t

J = ⋅ ⋅  2 

• Het opstellen van de vergelijking ( )
1
81

24800 5 5
t

⋅ ⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor per dag is 
1
81 0,917

2
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 1 

• Het opstellen van de vergelijking ( )4800 5 0,917 5t⋅ ⋅ =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat door middel van bijvoorbeeld herhaald halveren tot 

het antwoord 104 dagen komt, hiervoor ten hoogste 2 scorepunten 
toekennen. 

− Als een kandidaat door tussentijds afronden op een ander antwoord 
uitkomt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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 15 maximumscore 3 
• log(10 ) 3 log(10) log( ) 3A A+ = + +  2 
• log(10) log( ) 3 1 log( ) 3A A+ + = + +  1 
 
Opmerking 
Als de vraag alleen wordt beantwoord door het geven van een of meer 
getallenvoorbeelden, geen scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 16 maximumscore 3 
• log( ) 3= −A M  1 
• 310 −= MA  1 
• Dit herleiden tot 0,001 10= ⋅ MA  1 
 

 17 maximumscore 5 
• log(120) 3= +M  ( 5,1≈  (of nauwkeuriger)) 2 
• De vergelijking log(120) 3 0,67 log( ) 0,9+ = ⋅ −E  (of 

5,1 0,67 log( ) 0,9= ⋅ −E ) moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing 88 10E ≈ ⋅  (kilojoule) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat door tussentijds afronden op een ander antwoord 
uitkomt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Statistiek in de auto-industrie 
 

 18 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe het percentage met een lengte kleiner dan 278, 

uitgaande van 280µ = en 0,65σ =  met de GR kan worden berekend 1 
• P( 278) 0,001X < ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het gevraagde percentage is 2 0,001 100% 0,2(%)⋅ ⋅ =  1 

of 

• Het gevraagde percentage kan berekend worden op basis van 
1 P(278 282)X− ≤ ≤  1 

• Beschrijven hoe P(278 282)X≤ ≤  met de GR kan worden berekend 1 
• Het gevraagde percentage is 0,2(%) (of nauwkeuriger) 1 
 

 19 maximumscore 4 
• P( 284 | ?X > µ =  en 0,65σ = ) = 0,05 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost wordt met de GR 1 
• 283µ = (cm) (dus vanaf 283 cm) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• We moeten kijken naar de kleinste van de waarden van Clinks en Crechts, 

dus naar het verschil tussen het gemiddelde en de dichtstbijzijnde 
specificatiegrens 1 

• Als het gemiddelde verder van de streefwaarde af ligt, is het verschil 
tussen het gemiddelde en de dichtstbijzijnde specificatiegrens kleiner 2 

• Dus de waarde van C  wordt kleiner 1 

of 

• Als het gemiddelde van de steekproef kleiner is dan de streefwaarde, is 
Clinks het kleinst; is het gemiddelde van de steekproef groter dan de 
streefwaarde, dan is Crechts het kleinst 1 

• Als het gemiddelde verder van de streefwaarde af ligt, wordt de teller in 
de breuk van de kleinste C-waarde kleiner 2 

• Dus de waarde van C  wordt kleiner 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat alleen met getallenvoorbeelden gerekend heeft, hiervoor 
ten hoogste 1 scorepunt toekennen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 21 maximumscore 6 
• De hypothese 0H : 1, 25µ =  moet getoetst worden tegen 1H : 1, 25µ ≠   1 

• De standaardafwijking is 0, 25 ( 0,0354)
50

≈  1 

• De kans 0,25P( 1,32 | 1, 25 en )
50

> µ = σ =X   1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• De kans is 0,02 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,02 < 0,05 dus er mag op basis van deze steekproef geconcludeerd 

worden dat het gemiddelde niet gelijk is aan 1,25° 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat een eenzijdige toetsing met 1H : 1, 25µ >  heeft gebruikt, 
hiervoor ten hoogste 4 scorepunten toekennen.  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 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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VW-1024-f-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 13 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-15-1-o 2 / 13 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 

Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g

x g x
   

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Piramiden 
 
Een kunstenaar ontwerpt een kunstwerk. Hij wil een serie piramiden 
maken, elk met een vierkant grondvlak. Hij wil dat het grondvlak van de 
opeenvolgende piramiden steeds groter wordt en de hoogte steeds 
kleiner. In onderstaande figuur zie je de eerste drie piramiden van een 
mogelijk ontwerp. 
 
figuur 

x

h

x
 

 
De kunstenaar gaat de piramiden uitvoeren in beton. Hij moet dus weten 
hoeveel beton hij nodig heeft. Daarom rekent hij met de formule voor de 
inhoud van een piramide. De zijde van het vierkante grondvlak, uitgedrukt 
in dm, noemt hij x. De hoogte van een piramide in dm noemt hij h. Zie de 
figuur. 
De kunstenaar kiest voor een lineair verband tussen h en x en daarvoor 
gebruikt hij de volgende formule: 9 h ax . Omdat hij nog niet wil 
vastleggen hoe snel de hoogte afneemt, gebruikt hij de letter a in deze 
formule. 
Voor de inhoud van een piramide geldt de volgende formule:  

 1
3    I oppervlakte grondvlak hoogte   

In eerste instantie neemt de kunstenaar a = 1. 
3p 1 Bereken in deze situatie de inhoud van zo’n piramide met een grondvlak 

van 2,5 bij 2,5 dm. 
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 VW-1024-f-15-1-o 5 / 13 lees verder ►►►

Als de waarde van a nog niet gekozen is, geldt voor de inhoud van zo’n 
piramide de volgende formule:  

 21
3 (9 ) I x ax  

Hierin is I de inhoud in dm3 en x de lengte van de zijde van het grondvlak 
in dm. 
 
Als de kunstenaar eenmaal een waarde voor a gekozen heeft, liggen de 
afmetingen en dus de inhoud van de piramide nog niet vast. Als x 
verandert, verandert ook de inhoud I.  
Neem voor de volgende vraag weer a = 1. 

4p 2 Toon met behulp van differentiëren aan dat de inhoud van zo’n piramide 
dan maximaal is voor x = 6. 
 
De kunstenaar maakt een nieuw ontwerp. Hij wil de breedte van het 
grondvlak van de piramiden constant houden en zowel de lengte als de 
hoogte laten veranderen.  
In zijn nieuwe ontwerp is de breedte van het grondvlak van een piramide 
gelijk aan 2 dm en de lengte van dat grondvlak gelijk aan x dm. Voor de 
hoogte in dm van een piramide neemt hij weer: 9 h ax . 
Voor de inhoud van een piramide in dit nieuwe ontwerp geldt dan de 
formule: 

 22
36 I x ax  

 
3p 3 Toon dit aan door deze formule af te leiden uit de gegevens. 

 
Als a = 0,5 is de inhoud van zo’n nieuwe piramide maximaal als x = 9. De 
waarde van x waarvoor de inhoud van zo’n nieuwe piramide maximaal is, 
is niet steeds gelijk, maar hangt af van a. Deze waarde van x noemen we 
xMAX.  

4p 4 Teken in het assenstelsel op de uitwerkbijlage de grafiek van het verband 
tussen xMAX en a. Licht je werkwijze toe. 
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Kosten van betalingsverkeer 
 
Winkeliers maken kosten bij elke betaling die een klant voor een aankoop 
doet. Uit een onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel uit 2002 
blijkt dat deze kosten afhangen van de manier waarop de klant zijn 
aankoop betaalt. Alle bedragen in deze opgave hebben betrekking op het 
jaar 2002. 
Om de kosten voor de detailhandel bij contant betalen, pinnen en chippen 
met elkaar te kunnen vergelijken, is de onderstaande figuur gemaakt. 
Daarin zie je de kosten voor deze drie betaalmiddelen in grafieken 
weergegeven. De figuur staat ook vergroot op de uitwerkbijlage. 
Langs de verticale as staan de transactiekosten per euro K voor elk type 
betaling. Die transactiekosten K zijn in euro’s. Langs de horizontale as 
staat het transactiebedrag B in euro’s.  
 
figuur 

0
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150

K, transactiekosten
per euro

transactiebedrag B in euro’s

Kcont Kpin Kchip

Legenda:

 

In deze figuur kun je bijvoorbeeld aflezen dat bij een transactiebedrag van 
€ 20 chippen het voordeligst is, namelijk ongeveer € 0,006 per euro. Nu 
kunnen we de transactiekosten voor een transactie van € 20 chippen 
berekenen, namelijk (ongeveer) € 0,006  20 = € 0,12. 
 

4p 5 Bereken met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage het verschil in 
transactiekosten bij contant betalen en chippen bij een transactiebedrag 
van € 80. 
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Bij de grafieken in de figuur kunnen we formules opstellen. Voor contant 
betalen geldt:  

 cont
0,07440,00488 K

B
 

Hierin is Kcont de transactiekosten per euro bij contant betalen in euro’s. 

 
Uitgaande van de formule voor Kcont kunnen we een formule opstellen 

voor de transactiekosten bij contant betalen. Deze kosten geven we aan 
met TKcont. De formule heeft de vorm TKcont = aB + b. 

4p 6 Laat dit zien en bepaal a en b.  
 
Bij de grafiek van transacties met pinnen kunnen we de volgende formule 
opstellen:  

 pin
0,1930,00093 K

B
 

Hierin is Kpin de transactiekosten per euro bij pinnen in euro’s. 

 
Omdat de meeste betalingen contant of per pin uitgevoerd worden, is het 
snijpunt van Kcont en Kpin belangrijk voor de detailhandel.  

 
3p 7 Bereken met behulp van de formules voor Kcont en Kpin bij welke bedragen 

de transactiekosten per euro voor het pinnen lager zijn dan voor contant 
betalen. Rond je antwoord af op centen. 
 
De formule voor de transactiekosten per euro bij chippen heeft ook de 

vorm chip  
q

K p
B

  met p en q constanten. We vergelijken nu deze 

formule met de formule cont
0,07440,00488 K

B
.  

Op basis van de figuur is vast te stellen of p groter of kleiner is dan 
0,00488 en ook of q groter of kleiner is dan 0,0744. 

4p 8 Beredeneer aan de hand van de figuur, zonder p of q te berekenen, of de 
waarde van p groter of kleiner is dan 0,00488 en beredeneer vervolgens 
of de waarde van q groter of kleiner is dan 0,0744. 
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Station Amersfoort 
 
Op het station van Amersfoort is een  foto  
trap naar het perron voorzien van een 
overkapping. 
 
De onderkant van de overkapping (op 
de foto met een donkere lijn 
aangegeven) heeft de vorm van (een 
deel van) een sinusoïde. 
In de figuur hieronder zie je een model 
van het zijaanzicht van de 
overkapping en van de trap naar het 
perron. Hierin is h de hoogte ten 
opzichte van het perron en x de horizontale afstand tot het hoogste punt 
van de overkapping, beide in meters.  
 
figuur 

0 5 10 15
x

h
7

6

5

4

3

2

1

0

 
 
In de figuur is het hoogste punt van de sinusoïde (0; 6,46) en het laagste 
punt (15; 2,48). 
We kunnen voor deze sinusoïde een formule opstellen van de vorm: 

 h(x) = a + bsin(c(x + 7,5))  

Hierbij geldt: a  4,5; b  2,0 en c  0,2. 
 

3p 9 Bereken met behulp van het hoogste en het laagste punt van de 
sinusoïde de waarden van de constanten a, b en c in twee decimalen 
nauwkeurig. 
 

Pagina: 579Voor 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).



 VW-1024-f-15-1-o 9 / 13 lees verder ►►►

In de figuur is de trap weergegeven met lijnstukken: van (0; 4) via  
(2,7; 4), (6,9; 2), (8,1; 2) en (12,3; 0) naar (15; 0). We houden dus geen 
rekening met het feit dat de trap gedeeltelijk uit traptreden bestaat.  
 
Door de gemiddelde hoogte van zowel de trap als van de overkapping te 
bepalen, kunnen we het verschil hiertussen berekenen. 

3p 10 Bereken dit verschil.  
 
In de figuur lijkt het dat de afdalende delen van de trap steiler zijn dan de 
maximale daling van de overkapping.  

4p 11 Laat met een berekening aan de hand van de formule zien dat dit het 
geval is. 
 
Met behulp van de formule h(x) = 4,5 + 2,0sin(0,2(x + 7,5)) en de 
beschrijving van de trap kan voor iedere waarde van x het hoogteverschil 
tussen de overkapping en de trap berekend worden. 

3p 12 Onderzoek of er een waarde van x is, waar het hoogteverschil kleiner is 
dan 2,35 meter. 
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Bevingen in Japan 
 
De laatste jaren waren de zeebevingen in de buurt van Japan regelmatig 
in het nieuws. 
De zeebeving van 11 maart 2011 met de daaropvolgende tsunami zorgde 
voor grote problemen bij de kerncentrale Fukushima I. Om de reactoren te 
koelen, werd zeewater in de reactoren gepompt. Dit water lekte, 
radioactief geworden, weer terug in zee. Hierdoor raakte vis besmet met 
radioactief jodium en moest de visvangst tijdelijk worden stopgezet.  
 
Radioactief jodium verdwijnt volgens een exponentieel proces. De 
halveringstijd van radioactief jodium is 8 dagen. Op 6 april 2011 gaven 
metingen aan dat er 4800 keer de maximaal toegestane hoeveelheid 
radioactief jodium in het zeewater aanwezig was. De maximaal 
toegestane hoeveelheid radioactief jodium is 5 becquerel/liter. 
Op het moment dat de maximaal toegestane hoeveelheid werd bereikt, 
mocht er weer gevist worden. We gaan ervan uit dat er na 6 april 2011 
geen nieuw radioactief jodium meer in zee lekte. 

5p 13 Bereken na hoeveel dagen er weer gevist mocht worden. 
 
De zeebeving van Sendai in 2011 en de aardbeving van 2004 die een 
enorme tsunami in de Indische Oceaan veroorzaakte, zijn allebei 
bevingen met een kracht van 9,0 of meer op de schaal van Richter. 
De Amerikaan Charles Richter gebruikte seismogrammen om de 
magnitude (kracht) van een beving te kunnen bepalen. In de figuur zie je 
een voorbeeld van een seismogram. In dit seismogram zie je de gemeten 
trillingen van de aarde als uitwijkingen in mm. De grootste uitwijking in het 
seismogram heet de maximale amplitude. 
 
figuur  

3

2

1

0

-1

-2

-3

500 1010 15

uitwijking
(in mm)

tijd (in sec)

maximale
amplitude
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Om de magnitude van een beving te bepalen, gebruikt men de formule 
van Richter. Hieronder staat een vereenvoudigde versie daarvan: 

 log( ) 3 M A  

In deze formule is M de magnitude en A de maximale amplitude in mm. 
 
Uit de formule blijkt, dat als de maximale amplitude A tien keer zo groot 
wordt, de magnitude met 1 eenheid toeneemt. 

3p 14 Toon met behulp van de rekenregels voor logaritmen aan dat log(10 ) 3A  

altijd 1 groter is dan log( ) 3A .  

 
De magnitude neemt dus met 1 eenheid toe als de maximale amplitude 
10 keer zo groot wordt. Dus de grafiek van M is afnemend stijgend. Dit 
kun je ook zien aan de afgeleide van M. 

4p 15 Stel een formule op voor 
d
d
M

A
 en toon met behulp daarvan aan dat M 

toeneemt en dat deze toename steeds kleiner wordt. 
 
Bij een beving komt heel veel energie vrij. Hiervoor wordt een andere 
formule van Richter gebruikt: 

 0,67 log( ) 0,9M E    

Hierin is E de vrijkomende energie in kilojoule en M de magnitude op de 
schaal van Richter. 
Door deze formule te combineren met de formule log( ) 3M A   is het 

mogelijk een verband op te stellen tussen de vrijkomende energie E en de 
maximale amplitude A. 
Het verband tussen E en A is te schrijven als: 
 log( ) 3 0,67 log( ) 0,9   A E  

Dit verband kan vereenvoudigd worden tot de vorm log( )10   p A qE . 
4p 16 Bereken de waarden van p en q in deze formule. Rond p en q af op twee 

decimalen.  
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Snoeken 
 
De snoek is een grote zoetwatervis. Het is één van de bekendste 
roofvissen in Nederland en wordt veel gevangen door sportvissers.  
 
Nederlandse sportvissers meten de lengte van hun vangst. In het 
buitenland zijn de vissers vaak meer geïnteresseerd in het gewicht van 
een vis. Dat gewicht is lastig te bepalen aan de waterkant. Voor snoeken 
is er een eenvoudige formule die het verband tussen lengte en gewicht 
beschrijft: 

 3,2060,003G L   

Hierbij is G het gewicht in gram en L de lengte in cm. 

4p 17 Herschrijf de formule in de vorm bL a G   met a en b in één decimaal 
nauwkeurig. 
 
Een vuistregel waarmee de lengte van een mannetjessnoek kan worden 
berekend, is: 

 0,188( 0,357)87,0 87,0 e tL      

Hierbij is L de lengte in cm op tijdstip t, en t de leeftijd in jaren.  
 

3p 18 Beredeneer met behulp van deze formule dat de grenswaarde voor de 
lengte van een mannetjessnoek 87,0 cm is. 
 

3p 19 Bereken door middel van differentiëren de waarde van de afgeleide van L 
voor t = 2 en leg uit wat de betekenis van die waarde is met betrekking tot 
de lengte van de mannetjessnoek. 
 
De formule van L is een voorbeeld van de Von Bertalanffy-formule. 
De algemene vorm van de Von Bertalanffy-formule is: 

 ( )
max max e K t cL L L      

Lmax is de maximale lengte en c is een constante. K is een factor, die 

afhangt van de snelheid waarmee de vis groeit. 
 
Neem in dit model aan dat vrouwtjes- en mannetjessnoeken bij hun 
geboorte even lang zijn, namelijk 5,6 cm, en dat de factor K gelijk is. 
Omdat vrouwtjessnoeken veel ouder kunnen worden dan 
mannetjessnoeken, kunnen zij ook veel langer worden, tot wel 130 cm. 
Voor een vrouwtjessnoek geldt dus dat Lmax = 130. 

4p 20 Stel de Von Bertalanffy-formule op voor de lengte van een 
vrouwtjessnoek. 
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Number Rumba 
 
Het spel Number Rumba kan gespeeld worden met één of twee spelers. 
Iedere speler heeft een standaard voor zich met vier staven. Verder heeft 
een speler 9 verschillende blokjes: 3 blauwe, 3 rode en 3 gele, waarbij de 
blokjes van elke kleur genummerd zijn van 1 tot en met 3.  
 
Het doel van het spel is om de opstelling van de blokjes op de standaard 
vanuit een beginopstelling zo snel mogelijk te veranderen in de opstelling 
die op een opdrachtkaart staat. Hierbij wordt er steeds één blokje 
verplaatst en mogen niet meer dan drie blokjes tegelijk op een staaf 
staan.  
 
Foto’s 1 en 2 laten twee mogelijke opstellingen tijdens het spel zien.  
 
foto 1        foto 2 

          
 
Tijdens het spel kan iedere mogelijke opstelling met de negen blokjes op 
de vier staven ontstaan. 
 

7p 21 Onderzoek hoeveel opstellingen er in dit spel in totaal mogelijk zijn met de 
negen blokjes op de vier staven. 
 

einde  
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wiskunde A VWO (pilot) 2015-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 4  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 
 het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische 
 rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een 
 toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt. 
3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt 
 en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, 
 wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Piramiden 
 

 1 maximumscore 3 
• 1=a  en 2,5=x  geeft 6,5=h  (dm) 1 
• De oppervlakte van het grondvlak is 2,5 2,5 6,25⋅ =  (dm²) 1 
• De inhoud is 1

3 6,25 6,5 14⋅ ⋅ ≈  (dm³) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• 21

3 (9 )= −I x x  geeft 2 31
33= −I x x  1 

• 2d 6
d

= −
I x x
x

 1 

• 6=x  invullen geeft d 0
d

=
I
x

 2 

of 

• 21
3 (9 )= −I x x  geeft 2 31

33= −I x x  1 

• 2d 6
d

= −
I x x
x

 1 

• 26 0− =x x   1 
• x = 6 1 
 

 3 maximumscore 3 
• De oppervlakte van het grondvlak is 2x  1 
• 1

3= ⋅ ⋅I oppervlakte grondvlak hoogte  geeft 1
3 2 (9 )I x ax= ⋅ ⋅ −  1 

• Dit geeft 22
36I x ax= −  1 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 4 

• 4
3

d 6
d

I ax
x
= −  (of 2

3
d 6 2
d

I ax
x
= − ⋅ ) 1 

• Er moet gelden d 0
d

=
I
x

, dus 4
36 0ax− =  1 

• MAX
4,5x
a

=  (of MAX 4
3

6x
a

= ) 1 

• Het tekenen van de grafiek 1 

of 

• De grafiek van I is een (berg)parabool 1 

• Hiervoor geldt MAX 2 4
3 3

6 6
2

x
a a

−
= =

⋅−
 2 

• Het tekenen van de grafiek 1 

of 
• Beschrijven hoe bij een waarde van a de bijbehorende waarde van xMAX 

kan worden berekend 1 
• Het berekenen van xMAX voor tenminste 3 waarden van a 2 
• Het tekenen van de grafiek op basis van de berekende punten 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat op basis van 2 punten een rechte lijn heeft getekend, 
hiervoor ten hoogste 2 scorepunten toekennen. 
 
 

Kosten van betalingsverkeer  
 

 5 maximumscore 4 
• Aflezen bij 80=B  geeft chip 0,0025=K  en cont 0,006=K   2 
• De kosten per transactie zijn 0,20 (euro) voor chippen en 0,48 (euro) 

voor contant betalen 1 
• Het verschil is 0,28 (euro) 1 
 
Opmerking 
Voor het aflezen van Kchip respectievelijk Kcont gelden marges van 0,002 tot 
en met 0,003 respectievelijk 0,0055 tot en met 0,0065. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 4 
• Voor de kosten per transactie TKcont geldt: cont contTK K B= ⋅  1 

• cont
0,0744(0,00488 )TK B

B
= + ⋅  2 

• cont 0,00488 0,0744TK B= +  (dus a = 0,00488 en b = 0,0744) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe (met de GR) het snijpunt berekend kan worden 1 
• Het snijpunt is bij 30,025≈B  1 
• Bij bedragen vanaf € 30,03 (zijn de transactiekosten per euro voor het 

pinnen lager) 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De waarde K = 0,00488 is grenswaarde van contK  (of de lijn K = 0,00488 

is de horizontale asymptoot van de grafiek van contK ) 1 
• De grafiek van chipK  ligt onder 0,00488 dus p is kleiner dan 0,00488 1 
• Bij een waarde van B van ongeveer 5 snijden de grafieken van  Kcont en 

Kchip elkaar, dus daar geldt dat  Kcont en Kchip even groot zijn, dus 
0,07440,00488+ = +

qp
B B

 1 

• Omdat p kleiner moet zijn dan 0,00488, zal q groter moeten zijn dan 
0,0744 1 

 
 

Station Amersfoort 
 

 9 maximumscore 3 

• 6,46 2,48 4,47
2
+

= =a  1 

• 6,46 4,47 1,99b = − =  1 

• De periode is 30, dus 2 0,21
30

c π
= ≈   1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
• De gemiddelde hoogte van de overkapping is 4,5 (of 4,47) (meter) 1 
• De gemiddelde hoogte van de trap is 2 (meter) 1 
• Het verschil tussen de gemiddelde hoogten is 2,5 (of 2,47) (meter) 1 

of 

• Vanwege de symmetrie van zowel de trap als de overkapping is het 
verschil tussen de gemiddelde hoogten gelijk aan het verschil in hoogte 
bij x = 7,5 1 

• Bij x = 7,5 is de hoogte van de overkapping 4,5 (of nauwkeuriger) 
(meter) en is hoogte van de trap 2 (meter) 1 

• Dus het verschil tussen de gemiddelde hoogten is 2,5 (of nauwkeuriger) 
(meter) 1 

 
Opmerking 
Als bij het tweede alternatief gebruik is gemaakt van gegeven waarden van 
a, b en c in één decimaal, leidend tot het antwoord 2,8 (of nauwkeuriger) 
(meter), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 11 maximumscore 4 

• De daling van de trap is 2 ( 0, 48)
4,2

≈  1 

• De daling van de overkapping is maximaal bij x = 7,5  1 
• Met de GR of met behulp van een differentiequotiënt berekenen dat bij 

x = 7,5 de daling van de overkapping 0,4 (of nauwkeuriger) is 1 

• De waarde hiervan is kleiner dan 2
4,2

 (dus de afdalende delen van de 

trap zijn steiler) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat gerekend heeft met de bijbehorende negatieve waarden 
voor de daling, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 3 
• Het bepalen van een geschikt punt waar het hoogteverschil kleiner is 

dan 2,35 (meter), bijvoorbeeld x = 2,7 1 
• Het berekenen van het hoogteverschil op dit punt 1  
• De conclusie dat er wel een punt is waar het hoogteverschil kleiner is 1 
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 VW-1024-f-15-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bevingen in Japan 
 

 13 maximumscore 5 

• Het opstellen van de vergelijking 1 1
2 4800

t
  = 
 

 (of 14800 1
2

t
 ⋅ = 
 

) 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 12,23t ≈  1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor per dag is 
1
81 0,917

2
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 1 

• Het opstellen van de vergelijking 10,917
4800

t =  2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Een formule waarmee de hoeveelheid radioactief jodium J op  
tijdstip t (in dagen na 6 april) beschreven kan worden,  

is ( )
1
81

24800 5
t

J = ⋅ ⋅  2 

• Het opstellen van de vergelijking ( )
1
81

24800 5 5
t

⋅ ⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De groeifactor per dag is 
1
81 0,917

2
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 1 

• Het opstellen van de vergelijking ( )4800 5 0,917 5t⋅ ⋅ =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: na 98 (dagen) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat door middel van bijvoorbeeld herhaald halveren tot 

het antwoord 104 dagen komt, hiervoor ten hoogste 2 scorepunten 
toekennen. 

− Als een kandidaat door tussentijds afronden op een ander antwoord 
uitkomt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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 VW-1024-f-15-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 3 
• log(10 ) 3 log(10) log( ) 3A A+ = + +  2 
• log(10) log( ) 3 1 log( ) 3A A+ + = + +  1 
 
Opmerking 
Als de vraag alleen wordt beantwoord door het geven van een of meer 
getallenvoorbeelden, geen scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 15 maximumscore 4 

• 
d 1
d ln10
M
A A
=  2 

• 1
ln10A

 is positief (omdat ln10  positief is en A is positief), dus M neemt 

toe (bij toenemende A) 1 

• 1
ln10A

 neemt af (voor toenemende A), dus de toename van M wordt 

steeds kleiner (bij een toenemende A) (of M is een afnemend stijgende 
functie) 1 

of 

• 
d 1
d ln10
M
A A
=  2 

• Een schets van de grafiek van de afgeleide 1 
• De grafiek ligt boven de horizontale as en is dalend, dus M neemt toe en 

deze toename wordt steeds kleiner (of M is een afnemend stijgende 
functie) 1 

 
Opmerking 

Als een kandidaat als afgeleide d 1
d
M
A A
=  geeft, dan voor het eerste score 

element geen scorepunten toekennen. 
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 VW-1024-f-15-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 
• log( ) 3 0,67 log( ) 0,9+ = ⋅ −A E  herschrijven naar 

0,67 log( ) log( ) 3,9E A⋅ = +  1 

• Dit herschrijven naar 1 3,9log( ) log( )
0,67 0,67

E A= +  1 

• Dit herschrijven naar 
1 3,9log( )

0,67 0,6710
A

E
+

=  1 
• Dus p ≈ 1,49 en q ≈5,82 (of 1,49log( ) 5,8210 AE +≈ ) 1 

of 

• Als A = 1 dan geldt log(1) 3 0,67 log( ) 0,9E+ = ⋅ − , hieruit volgt 
5,8210E ≈  1 

• log(1)10 10p q qE ⋅ += = , dus q = 5,82 1 
• Voor een andere waarde van A de waarde van E berekenen, 

bijvoorbeeld voor A = 10 geldt 7,3110E ≈  1 
• Hieruit volgt 7,31p q+ = , dus q = 1,49 1 
 
 

Snoeken 
 

 17 maximumscore 4 
• 3,206 1

0,003L G=  1 

• 
1

3,2061
0,003( )L G=  1 

• 
1 1

3,206 3,2061
0,003( )L G= ⋅  1 

• 0,36,1L G= ⋅  1 
 

 18 maximumscore 3 
• Als de waarde van t groter wordt, wordt –0,188(t + 0,357) kleiner (een 

groter negatief getal) 1 
• Dus e–0,188(t + 0,357) nadert naar 0 1 
• Dus L nadert naar 87,0 (of 87) (cm) 1 
 

 19 maximumscore 3 
• 0,188( 0,357)( ) 87,0 0,188 e tL' t − +=− ⋅− ⋅  1 
• (2) 11L' =  (of nauwkeuriger) 1 
• Bij een leeftijd van 2 jaar groeit de lengte van een mannetjessnoek met 

een snelheid van (ongeveer) 11 cm per jaar 1 
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 VW-1024-f-15-1-c 12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
• Invullen van Lmax = 130 en K = 0,188 levert 0,188( )130 130 e t cL − += − ⋅   1 
• Voor t = 0 moet L gelijk zijn aan 5,6 dus 0,188(0 )5,6 130 130 e− += − ⋅ c   1 
• Aangeven hoe (met de GR) de waarde van c berekend kan worden 1 
• c = 0,2 (of nauwkeuriger) levert 0,188( 0,2)130 130 e tL − += − ⋅  1 
 
 

Number Rumba 
 

 21 maximumscore 7 
Een aanpak als: 
• De mogelijke verdelingen van de aantallen blokjes over de staven zijn: 

3-3-3-0, 3-2-2-2 en 3-3-2-1 1 
• Voor 3-3-3-0 en 3-2-2-2 zijn er elk 4 mogelijkheden 1 
• Een berekening van het aantal mogelijkheden bij 3-3-2-1, bijvoorbeeld 

4!
2!

, of het uitschrijven van alle mogelijkheden bij 3-3-2-1 1 

• Voor 3-3-2-1 zijn er 12 mogelijkheden 1 
• Bij elke verdeling van de blokjes over de staven zijn er 9 verschillende 

posities voor de 9 verschillende blokjes 1 
• Dat geeft 9! = 362 880 mogelijkheden 1 
• In totaal zijn er (4 4 12) 362 880 7 257 600+ + ⋅ =  opstellingen mogelijk 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 

einde  
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VW-1024-a-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-15-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) XX

n


   

  

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p   Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


 

 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
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 VW-1024-a-15-2-o 3 / 10 lees verder ►►►

Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-a-15-2-o 4 / 10 lees verder ►►►

Lepelaars 

 
Een lepelaar is een vogel met een lepelvormige  foto  
snavel die in Nederland onder andere op de 
Waddeneilanden voorkomt. Sommige lepelaars hebben 
ringen om hun poten, waardoor onderzoekers ze 
individueel kunnen volgen. 
 
Lepelaars die geringd worden, krijgen zes smalle ringen 
om, drie om elke poot. Hierbij gelden de volgende 
regels:  
 één van de zes ringen is een zilverkleurige ring; 
 de andere vijf ringen kunnen voorkomen in acht andere kleuren, 

waarbij dezelfde kleur ook vaker gebruikt mag worden; 
 één van die vijf gekleurde ringen heeft een uitsteeksel, een 'vlag'. 

4p 1 Bereken op hoeveel verschillende manieren een lepelaar volgens deze 
regels geringd kan worden.  
 
Onderzoekers hebben op basis van waarnemingen modellen opgesteld 
voor het aantal lepelaars in Nederland. In de figuur zie je de aantallen 
lepelaars voor de Waddeneilanden en voor heel Nederland in de periode 
1960-2040. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. De doorgetrokken 
grafiek is een model voor het aantal lepelaars op de Waddeneilanden en 
de gestippelde grafiek voor het totale aantal lepelaars in Nederland. 
 
Uit de figuur kun je aflezen  figuur 
dat het percentage 
van het totale aantal 
lepelaars in 
Nederland dat op de 
Waddeneilanden 
leeft, in de periode 
1980 tot 2000 is 
toegenomen.  
Stel dat de aantallen 
lepelaars zich 
ontwikkelen volgens 
de grafieken. 
 

3p 2 Onderzoek of het 
percentage van het 
totale aantal 
lepelaars dat op de 
Waddeneilanden leeft 
in 2040 groter is dan dat in 2010. 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
jaarLegenda

lepelaars op de Waddeneilanden
lepelaars in Nederland

aantal
lepelaars
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 VW-1024-a-15-2-o 5 / 10 lees verder ►►►

In de periode 1980-2000 groeide het aantal lepelaars op de Wadden-
eilanden bij benadering exponentieel. In 1980 waren er ongeveer 
200 lepelaars op de Waddeneilanden en in 2000 ongeveer 2100. Op basis 
van deze gegevens kun je een formule opstellen voor deze exponentiële 
groei. Met deze formule is het aantal lepelaars op de Waddeneilanden in 
2010 te voorspellen. 

5p 3 Stel deze formule op en bereken het verschil tussen het aantal lepelaars 
op de Waddeneilanden in 2010 volgens deze formule en volgens het 
model in de figuur. Rond je antwoord af op honderdtallen. 
 
Het volgende model geeft een betere benadering voor het aantal 
lepelaars op de Waddeneilanden:  

 
2780( )

1 12,9 0,834tN t 
 

 

Hierin is N het aantal lepelaars en t de tijd in jaren met t = 0 op 
1 maart 1980. De afgeleide van N is:  

 

 2
6510 0,834( )

1 12,9 0,834

t

t
N ' t 


 

 

De grafiek van N is eerst toenemend stijgend en daarna afnemend 
stijgend. 

5p 4 Beredeneer dit aan de hand van een schets van de grafiek van N' en 
bereken met behulp van deze grafiek in welk jaar de toenemende stijging 
overgaat in een afnemende stijging. 
 
Volgens de bovenstaande formule van N(t) nadert het aantal lepelaars op 
de Waddeneilanden op den duur de grenswaarde 2780.  

5p 5 Leg uit hoe die grenswaarde uit deze formule volgt en bereken in welk 
jaar het aantal lepelaars op de Waddeneilanden volgens deze formule 
voor het eerst minder dan 5% verschilt van de grenswaarde. 
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Taalonderzoek 

 
In 2013 was er een onderzoek naar de woordenschat van mensen in 
Nederland en Vlaanderen. Iedereen kon meedoen met het onderzoek 
door een test te doen op internet. Bij deze test kreeg een deelnemer 
100 willekeurig gekozen woorden te zien uit een lijst van 50 000 
bestaande Nederlandse woorden en 20 000 door de onderzoekers 
verzonnen 'nepwoorden'. Van elk woord moest worden aangegeven of het 
een bestaand woord is of niet. Het aantal nepwoorden in een test is (bij 
benadering) binomiaal verdeeld.  
 
Marieke heeft de test gedaan. In haar test zaten 37 nepwoorden.  
 

4p 6 Bereken de kans dat in een test van 100 woorden 37 of meer nepwoorden 
voorkomen. 
 
Na afloop van de test wordt een score toegekend. Hiervoor wordt 
berekend:  
 het percentage bestaande woorden dat de deelnemer (terecht) als 

bestaand aanmerkt; dit percentage, afgerond op gehelen, noemt men A; 
 het percentage nepwoorden dat de deelnemer (ten onrechte) als 

bestaand aanmerkt; dit percentage, afgerond op gehelen, noemt men B.  
Vervolgens geldt: score = A – B.  

Bij haar test van totaal 100 woorden heeft Marieke van de bestaande 
woorden in de test er 56 herkend. Van de 37 nepwoorden heeft ze er 5 
ten onrechte als bestaand bestempeld.  

3p 7 Laat met een berekening zien dat Marieke een score van 75 had voor de 
test.  
 
Eind oktober 2013 was de test 572 146 keer gemaakt door 368 798 
verschillende deelnemers. Er waren dus (flink wat) deelnemers die de test 
meer dan eens gedaan hadden. Uit onderzoek bleek dat de deelnemers in 
drie groepen verdeeld konden worden: 
 de proevers: deze deelnemers maakten de test één keer; 
 de ambitieuzen: deze deelnemers maakten de test 2–10 keer; 
 de doorzetters: deze deelnemers maakten de test meer dan 10 keer. 
De verdeling van deze groepen over het totaal aantal deelnemers was: 
proevers 76%, ambitieuzen 21% en doorzetters 3%. 
 
Uit deze gegevens blijkt dat het gemiddeld aantal keren dat de 
ambitieuzen de test deden, minder dan 3 was. 

4p 8 Bereken hoe groot dit gemiddeld aantal keren ten hoogste kan zijn. Rond 
je antwoord af op één decimaal.  

Voor een vervolgonderzoek kiest men willekeurig 15 van deze 368 798 
deelnemers.  

3p 9 Bereken de kans dat deze groep 2, 3 of 4 ambitieuzen bevat.  
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Bloedalcoholpromillage 

 
Het drinken van alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid negatief. Het 
alcoholpromillage in het bloed hangt af van de hoeveelheid genuttigde 
alcohol, van de tijd die verstreken is sinds het nuttigen van de alcohol en 
van persoonlijke factoren zoals lichaamsgewicht en geslacht.  
De hoeveelheid genuttigde alcohol drukken we uit in a, het aantal glazen 
alcoholische drank met een vaste hoeveelheid alcohol per glas. 
 
Het bloedalcoholpromillage P voor vrouwen kunnen we berekenen met de 
volgende formule: 

 13,33 0,15aP u
G

    

Hierbij is G het gewicht in kg en u het aantal uren na consumptie van de 
alcohol. In Nederland is het verboden om met een bloedalcoholpromillage 
van meer dan 0,5 aan het verkeer deel te nemen. 
 
Een vrouw van 61 kg drinkt 5 glazen alcoholische drank. 

3p 10 Bereken na hoeveel uur zij aan het verkeer mag deelnemen. 
 
Sinds 2006 geldt voor nieuwe bestuurders een strengere norm: 
gedurende de eerste vijf jaar nadat je je rijbewijs hebt ontvangen, mag het 
bloedalcoholpromillage maximaal 0,2 zijn.  
Een vrouw van 70 kg heeft drie maanden haar rijbewijs. De nieuwe norm 
betekent dat ze minder alcoholische drank mag drinken als ze aan het 
verkeer wil gaan deelnemen dan in de situatie vóór 2006.  

4p 11 Bereken hoeveel glazen zij door de nieuwe norm minder mag nuttigen als 
ze direct na het nuttigen van de alcohol aan het verkeer wil deelnemen. 
Rond je antwoord af op halve glazen. 
 
Een vrouw die al meer dan vijf jaar haar rijbewijs heeft, wil twee uur voor 
zij gaat autorijden het voor haar maximaal toegestane aantal glazen 
alcohol drinken. Volgens de formule hangt dit aantal a af van haar 
gewicht G.  

4p 12 Stel voor deze situatie een formule op die a uitdrukt in G. 
 
Er wordt beweerd dat zware vrouwen 'beter tegen alcohol kunnen'. Dat 
zou betekenen dat bij gelijkblijvende waarden van a en u het 
alcoholpromillage kleiner is als het gewicht groter is. Dit is inderdaad het 
geval. Je kunt dat concluderen met behulp van alleen de formule, maar 

ook met behulp van de afgeleide 
d
d

P
G

. 

4p 13 Toon aan dat op grond van alleen de formule en op grond van de 
afgeleide geconcludeerd kan worden dat zware vrouwen 'beter tegen 
alcohol kunnen'. 
 

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).



 

 VW-1024-a-15-2-o 8 / 10 lees verder ►►►

Klimaatverandering 

 
Het KNMI rapporteert regelmatig over het klimaat in Nederland. De 
gegevens in deze opgave zijn afkomstig uit het rapport van 2008. 
 
Het KNMI heeft de seizoenen (winter, lente, zomer, herfst) over de 
periode 1901-2007 op basis van de temperatuur een cijfer gegeven. Zie 
tabel 1. 

tabel 1 

categorie cijfer 

zeer koud 1 

koud 2 

normaal 3 

warm 4 

zeer warm 5 

De cijfers voor het jaar 1918 staan in tabel 2. 

tabel 2 

jaar winter lente zomer herfst jaarcijfer

1918 3 4 1 1 3 

Elk jaar heeft van het KNMI ook een jaarcijfer J gekregen. Dit jaarcijfer 
staat in de laatste kolom van tabel 2. G is het gemiddelde van de cijfers 
van de vier seizoenen (afgerond op een geheel getal). Het jaarcijfer J is 
niet altijd gelijk aan dit gemiddelde G. We noteren het verschil V met:  
V = G − J.  
 

2p 14 Bereken de waarde van V voor het jaar 1918.  

In tabel 3 staat van een aantal waarden van V hoe vaak ze voorgekomen 
zijn in de 107 jaar in de periode 1901-2007. 

tabel 3 

waarde van V 
aantal jaren in de
periode 1901-2007

–2 

–1  

0 56 

1 33 

2 4 

Alle waarden van V opgeteld geeft 26. 
4p 15 Bereken met behulp van bovenstaande gegevens hoe vaak geldt V = − 2. 
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In de 87 jaren van 1901 tot en met 1987 kwamen er 35 winters voor in de 
categorieën 4 of 5 (zachte winters). Op basis hiervan gaat men ervan uit 

dat de kans op een zachte winter ieder jaar 
35
87

 is. Het valt een 

medewerker van het KNMI op dat in de 20 jaren na 1987, van 1988 tot en 
met 2007, het aantal zachte winters relatief veel groter is. Die periode 
telde namelijk maar liefst 15 zachte winters. Op basis van deze 
waarneming stelt hij dat het klimaat in Nederland aan het opwarmen is en 
dat als gevolg daarvan de kans op een zachte winter gestegen is. 
 

5p 16 Laat met een hypothesetoets zien dat er voldoende reden is om aan te 
nemen dat de kans op een zachte winter in de periode 1988-2007 
significant groter is dan die in de periode 1901-1987. Gebruik een 
significantieniveau van 1%. 
 
De jaartemperatuur is de gemiddelde temperatuur in een heel 
kalenderjaar. Tot 1988 ging het KNMI uit van een model waarin de 
jaartemperatuur normaal verdeeld is met een gemiddelde van 9,2 °C en 
een standaardafwijking van 0,6 °C.  

3p 17 Bereken de kans op een jaartemperatuur boven de 10,5 °C volgens dit 
model.  
 
De warme jaren 1988-2007 waren voor het KNMI aanleiding om te 
veronderstellen dat de temperatuur in Nederland opvallend aan het stijgen 
was. Zo kwam in de 20 jaren, van 1988 tot en met 2007, de 
jaartemperatuur wel 8 keer boven de 10,5 °C. De onderzoekers wilden 
daarom hun model met μ 9,2  en σ 0,6  zodanig bijstellen, dat de kans 

op een jaartemperatuur boven de 10,5 °C (ongeveer) gelijk zou zijn 

aan 
8
20

. 

Het KNMI bekeek twee verschillende manieren om het model bij te 
stellen. 
 Model A: het gemiddelde wordt met x  °C verhoogd en de 

standaardafwijking blijft 0,6 °C. 
 Model B: het gemiddelde wordt verhoogd met 0,5x °C, dus met de helft 

van de verhoging die voor model A nodig is. De standaardafwijking 
moet dan echter wel verhoogd worden. 

Onderzoekers berekenden dat voor model A het gemiddelde met 
ongeveer 1,15 °C verhoogd moest worden. 

4p 18 Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking voor model B.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Oplopende rente 

 
Bank A adverteert met de volgende aanbieding: 

1e jaar   3,00% rente 
2e jaar   3,25% rente 
3e jaar   3,40% rente 
4e jaar   3,55% rente 
5e jaar   5,00% rente 

Wie spaargeld inlegt bij bank A voor een periode van 5 jaar, krijgt dus het 
eerste jaar 3,00% rente, het tweede jaar 3,25% en het derde jaar 3,40% 
en zo verder.  
Neem aan dat bank B een vast rentepercentage per jaar aanbiedt voor 
een periode van 5 jaar.  
 
Iemand wil een bedrag inleggen bij een bank voor een periode van 5 jaar. 

6p 19 Onderzoek bij welk vast rentepercentage per jaar van bank B hij bij beide 
banken hetzelfde eindbedrag in handen krijgt. Rond je antwoord af op vier 
decimalen. 
 
Als op een rekening het eerste jaar 3% rente uitgekeerd wordt en in het 
tweede jaar 5%, dan levert dit niet hetzelfde eindbedrag op als wanneer 
er zowel in het eerste als in het tweede jaar 4% rente uitgekeerd wordt. In 
het eerste geval is de jaarlijkse groeifactor immers 1,03 1,05 .  

Om precies hetzelfde resultaat te bereiken, zou je voor de jaarlijkse 
groeifactor het zogenoemde meetkundig gemiddelde moeten nemen. 

Het meetkundig gemiddelde van twee positieve getallen a en b is a b .  
In Wikipedia wordt over het meetkundig gemiddelde de volgende 
bewering gedaan: de logaritme van het meetkundig gemiddelde is het 
rekenkundig gemiddelde van de afzonderlijke logaritmen. In formule wordt 
dit voor de getallen a en b: 

 
log( ) log( )log( )

2
a ba b 

   

Met behulp van de rekenregels voor logaritmen kun je laten zien dat 
bovenstaande formule geldt voor alle positieve getallen a en b. 

4p 20 Laat zien dat de formule 
log( ) log( )log( )

2
a ba b 

   juist is. 

 

einde  
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wiskunde A VWO 2015-2 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 

 wiskunde A 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

 
Lepelaars 

 
 1 maximumscore 4 

• De zilverkleurige ring kan op 6 plaatsen zitten 1 
• Voor de gekleurde ringen zijn er 85 mogelijkheden 1 
• Voor de 'vlag' zijn er 5 mogelijkheden 1 
• Dus in totaal 6 ·85·5 = 983 040 mogelijkheden 1 
 

 2 maximumscore 3 
Een aanpak als:  
• In 2010 is het aantal lepelaars op de Wadden meer dan 50% 1 
• In 2040 is het percentage minder dan 50% 1 
• Het percentage in 2040 is niet groter dan in 2010 1 
 

 3 maximumscore 5 

• De groeifactor per jaar is 
1
202100 1,12

200
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 2 

• N = 200·1,12t met t = 0 in 1980 1 
• t = 30 geeft 6000 (of nauwkeuriger) (lepelaars) in 2010 1 
• Aflezen in de figuur geeft 2600 (lepelaars) in 2010, dus het verschil is 

3400 (lepelaars) 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor de exponentiële formule gewerkt is met een ander beginjaar in 

de periode 1980-2000 of met een andere tijdseenheid, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

− Bij het aflezen van het aantal lepelaars is de toegestane marge 
100 lepelaars. 

− Als de kandidaat de groeifactor afgerond heeft op 1,1, hiervoor geen 
scorepunt in mindering brengen. 

 
 4 maximumscore 5  

• Een schets van de grafiek van N'  1 
• De grafiek van de afgeleide is eerst positief en neemt toe: dit betekent 

dat de grafiek van N toenemend stijgend is 1 
• Vervolgens neemt de grafiek van de afgeleide af maar blijft positief: dit 

betekent dat de grafiek van N afnemend stijgend is  1 
• Voor de overgang tussen toenemend stijgend en afnemend stijgend 

moet de t-waarde van het maximum van de afgeleide berekend worden 1 
• De afgeleide is maximaal voor 14t ≈  (dus in 1994 gaat de toenemende 

stijging van N over in een afnemende stijging)  1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 5 
• De noemer van N nadert tot 1, dus N zelf nadert tot 2780 1 
• 5% onder de grenswaarde is 2641 1 

• Er moet gelden: 2780 2641
1 12,9 0,834t =+ ⋅

 1 

• Oplossen van deze vergelijking geeft 30,3t ≈ (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: in het jaar 2010 (of 2011) 1 
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 VW-1024-a-15-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Taalonderzoek 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aantal nepwoorden X in de test is (bij benadering) binomiaal 

verdeeld met 2
7p =  en n = 100  1 

• P( 37) 1 P( 36)X X≥ = − ≤   1 
• Beschrijven hoe die kans berekend wordt 1 
• Het antwoord: 0,04 (of nauwkeuriger) 1 
 

 7 maximumscore 3 

• Het percentage juist herkende bestaande woorden is 56 100% 89%
63

⋅ ≈  1 

• Het percentage verkeerd 'herkende' nepwoorden is 5 100% 14%
37

⋅ ≈  1 

• De score is 89 – 14 = 75 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De 280 286 proevers deden de test 280 286 keer 1 
• De 11 064 doorzetters deden de test ten minste 11⋅11 064 = 121 704 keer 1 
• Voor de 77 448 ambitieuzen blijven ten hoogste 170 156 pogingen over 1 
• Het antwoord: 2,1 (of 2,2) 1 
 

 9 maximumscore 3 
• Het aantal ambitieuzen is (bij benadering) binomiaal verdeeld met  

n = 15 en p = 0,21 1 
• Beschrijven hoe de gevraagde kans berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 0,66 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat heeft gerekend met een trekking zonder teruglegging, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
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 VW-1024-a-15-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bloedalcoholpromillage 
 

 10 maximumscore 3 

• Er moet gelden: 513,33 0,15 0,561 u⋅ − =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: na 4 uur  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat het antwoord nauwkeuriger heeft gegeven, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen, mits naar boven afgerond.  
 

 11 maximumscore 4 

• Er moet gelden: 13,33 0 0,570
a⋅ − =  en 13,33 0 0,270

a⋅ − =   1 

• Beschrijven hoe deze vergelijkingen opgelost kunnen worden 1 
• Dat geeft 2,6 en 1,1  1 
• Het verschil is dus 1,5 glas 1 
 

 12 maximumscore 4 

• Er moet gelden: 13,33 0,15 2 0,5a
G⋅ − ⋅ =  1 

• 13,33∙a = 0,8∙G 2 
• 0,06a G≈ ⋅  (of nauwkeuriger) 1 
 

 13 maximumscore 4 

• Als G toeneemt, neemt ( a
G

 en dus ook) P af  1 

• 113,33 0,15P aG u−= −  1 

• 2d 13,33
d

P aG
G

−= −  1 

• Dit is negatief, dus P neemt af (als G toeneemt) 1 
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 VW-1024-a-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Klimaatverandering 
 

 14 maximumscore 2 

• Het gemiddelde G van de vier seizoenen in 1918 is 3 4 1 1
4

+ + + , 

afgerond 2 1 
• Dus V = 2 – 3 = –1  1 
 

 15 maximumscore 4 
• V is in totaal 107 – 56 – 33 – 4 = 14 keer negatief 1 
• Bovendien geldt –2x – y + 33 + 8 = 26 met x het aantal keer dat V = –2 

en y het aantal keer dat V = –1 1 
• –2x – (14 – x) + 33 + 8 = 26 1 
• Het antwoord: x = 1 (dus V = –2 komt één keer voor) 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord gevonden is door middel van proberen, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 5 

• De hypothese 0
35H :
87

p =  moet getoetst worden tegen 1
35H :
87

p > , met 

p de kans op een zachte winter 1 

• De bijbehorende overschrijdingskans 35P( 15 | 20, )
87

X n p≥ = =   1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• De overschrijdingskans is 0,002 (of nauwkeuriger) 1 
• Deze kans is kleiner dan 1% (dus er is voldoende reden om aan te 

nemen dat het aantal zachte winters significant groter is) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• De gevraagde kans is P( 10,5 | 9, 2; 0,6)X ≥ µ = σ =  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,02 (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Het gemiddelde μ 9,8=  (of nauwkeuriger) 1 

• Voor model B geldt 8P( 10,5 | 9,8; )
20

X s> µ = σ = =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden  1 
• Het antwoord: 2,8s ≈  (of nauwkeuriger)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Oplopende rente 
 

 19 maximumscore 6  
• De groeifactor na 5 jaar bij bank A is 1,03 1,0325 1,034 1,0355 1,05⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2 
• De groeifactor na 5 jaar bij bank A is 1,1956 (of nauwkeuriger) 1 
• Voor de groeifactor g van bank B moet gelden 5 1,1956g =   1 

• 
1
51,1956 1,036376g = =  1 

• Het antwoord: 3,6376% 1 
 

 20 maximumscore 4 

• ( ) ( )1
2log log ( )a b ab⋅ =  1 

• 
1
2 1

2log(( ) ) log( )ab ab=   1 
• 1 1

2 2log( ) (log log )ab a b= +  1 

• 1 1 1
2 2 2

log log(log log ) log log
2

a ba b a b + + = + = 
 

 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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VW-1024-f-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  
( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
Logaritmen 
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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Lepelaars 
 
Een lepelaar is een vogel met een lepelvormige  foto  
snavel die in Nederland onder andere op de 
Waddeneilanden voorkomt. Sommige lepelaars hebben 
ringen om hun poten, waardoor onderzoekers ze 
individueel kunnen volgen. 
 
Lepelaars die geringd worden, krijgen zes smalle ringen 
om, drie om elke poot. Hierbij gelden de volgende 
regels:  
 één van de zes ringen is een zilverkleurige ring; 
 de andere vijf ringen kunnen voorkomen in acht andere kleuren, 

waarbij dezelfde kleur ook vaker gebruikt mag worden; 
 één van die vijf gekleurde ringen heeft een uitsteeksel, een 'vlag'. 

4p 1 Bereken op hoeveel verschillende manieren een lepelaar volgens deze 
regels geringd kan worden.  
 
Onderzoekers hebben op basis van waarnemingen modellen opgesteld 
voor het aantal lepelaars in Nederland. In de figuur zie je de aantallen 
lepelaars voor de Waddeneilanden en voor heel Nederland in de periode 
1960-2040. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. De doorgetrokken 
grafiek is een model voor het aantal lepelaars op de Waddeneilanden en 
de gestippelde grafiek voor het totale aantal lepelaars in Nederland. 
 
Uit de figuur kun je aflezen  figuur 
dat het percentage 
van het totale aantal 
lepelaars in 
Nederland dat op de 
Waddeneilanden 
leeft, in de periode 
1980 tot 2000 
toegenomen is tot 
meer dan 75%.  
 
We kijken naar het 
percentage van het 
totaal aantal 
lepelaars in 
Nederland dat op de 
Waddeneilanden 
leeft.  
 

3p 2 Onderzoek met behulp van een redenering aan de hand van de figuur of 
dit percentage in de periode 2010-2040 toeneemt of afneemt.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
jaarLegenda

lepelaars op de Waddeneilanden
lepelaars in Nederland

aantal
lepelaars
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 VW-1024-f-15-2-o 5 / 12 lees verder ►►►

In de periode 1980-2000 groeide het aantal lepelaars op de Wadden-
eilanden bij benadering exponentieel. In 1980 waren er ongeveer 
200 lepelaars op de Waddeneilanden en in 2000 ongeveer 2100. Op basis 
van deze gegevens kun je een formule opstellen voor deze exponentiële 
groei. Met deze formule is het aantal lepelaars op de Waddeneilanden in 
2010 te voorspellen. 

5p 3 Stel deze formule op en bereken het verschil tussen het aantal lepelaars 
op de Waddeneilanden in 2010 volgens deze formule en volgens het 
model in de figuur. Rond je antwoord af op honderdtallen. 
 
Een betere benadering voor het aantal lepelaars op de Waddeneilanden 
geeft de volgende formule:  

 
2780( )

1 12,9 0,834tN t 
 

 

Hierin is N het aantal lepelaars en t de tijd in jaren met t = 0 op 
1 maart 1980.  
 
De grafiek van N is eerst toenemend stijgend en daarna afnemend 
stijgend. 

6p 4 Toon aan dat de afgeleide van N gelijk is aan 

 2
6510 0,834( )

1 12,9 0,834

t

t
N ' t 


 

 

en bereken vervolgens met behulp van deze afgeleide in welk jaar de 
grafiek van N overgaat van een toenemende stijging naar een afnemende 
stijging. 
 
Volgens de bovenstaande formule van N(t) nadert het aantal lepelaars op 
de Waddeneilanden op den duur de grenswaarde 2780.  

5p 5 Leg uit hoe die grenswaarde uit deze formule volgt en bereken in welk 
jaar het aantal lepelaars op de Waddeneilanden volgens deze formule 
voor het eerst minder dan 5% verschilt van de grenswaarde. 
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Bloedalcoholpromillage 

 
Het drinken van alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid negatief. Het 
alcoholpromillage in het bloed hangt af van de hoeveelheid genuttigde 
alcohol, van de tijd die verstreken is sinds het nuttigen van de alcohol en 
van persoonlijke factoren zoals lichaamsgewicht en geslacht.  
De hoeveelheid genuttigde alcohol drukken we uit in a, het aantal glazen 
alcoholische drank met een vaste hoeveelheid alcohol per glas. 
 
Het bloedalcoholpromillage P voor vrouwen kunnen we berekenen met de 
volgende formule: 

 13,33 0,15aP u
G

    

Hierbij is G het gewicht van de vrouw in kg en u het aantal uren na 
consumptie van de alcohol. In Nederland is het verboden om met een 
bloedalcoholpromillage van meer dan 0,5 aan het verkeer deel te nemen. 
 
Een vrouw drinkt 5 glazen alcoholische drank. Volgens de formule mag zij 
na 4 uur weer aan het verkeer deelnemen.  

3p 6 Bereken het minimale gewicht van deze vrouw. 
 
Sinds 2006 geldt voor nieuwe bestuurders een strengere norm: 
gedurende de eerste vijf jaar nadat je je rijbewijs hebt ontvangen, mag het 
bloedalcoholpromillage maximaal 0,2 zijn.  
Een vrouw van 70 kg heeft drie maanden haar rijbewijs. De nieuwe norm 
betekent dat ze minder alcoholische drank mag drinken als ze aan het 
verkeer wil gaan deelnemen dan in de situatie vóór 2006.  

4p 7 Bereken hoeveel glazen zij door de nieuwe norm minder mag nuttigen als 
ze direct na het nuttigen van de alcohol aan het verkeer wil deelnemen. 
Rond je antwoord af op halve glazen. 
 
Er wordt beweerd dat zware vrouwen 'beter tegen alcohol kunnen'. Dat 
zou betekenen dat bij gelijkblijvende waarden van a en u het 
alcoholpromillage kleiner is als het gewicht groter is. Dit is inderdaad het 
geval. Je kunt dat concluderen met behulp van alleen de formule, maar 

ook met behulp van de afgeleide 
d
d

P
G

. 

4p 8 Toon aan dat op grond van alleen de formule en op grond van de 
afgeleide geconcludeerd kan worden dat zware vrouwen 'beter tegen 
alcohol kunnen'. 
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Hoe lang het duurt voordat een vrouw na het drinken van alcohol weer 
aan het verkeer mag deelnemen, is afhankelijk van haar gewicht, het 
aantal gedronken glazen alcohol en het toegestane promillage.  

Om deze tijd te bepalen, kun je de formule 13,33 0,15aP u
G

    herleiden 

tot de vorm 
6,67(13,33 )a PGu

G


 . 

4p 9 Laat deze herleiding zien. 
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Eén tegen honderd 

 
Eén tegen honderd is een populair televisiespelletje. Eén kandidaat speelt 
tegen 100 tegenspelers. Er wordt een vraag gesteld die eerst alle 
tegenspelers via een kastje beantwoorden. Daarna beantwoordt de 
kandidaat de vraag. Is zijn antwoord goed dan krijgt hij een bedrag voor 
elke tegenspeler die de vraag fout beantwoordde.  
Deze tegenspelers doen daarna niet meer mee. Zij zijn 'weggespeeld'. 
Het spel gaat verder met de overige spelers met de volgende ronde: er 
wordt weer een vraag gesteld. Dit gaat door tot de kandidaat een fout 
antwoord geeft of er geen tegenspelers meer over zijn. 
 
Bij iedere vraag geldt het volgende: het bedrag dat per weggespeelde 
speler door de kandidaat tijdens de betreffende ronde gewonnen wordt, is 
gelijk aan € 50 000 gedeeld door het aantal nog meespelende 
tegenspelers. Dus als er nog 50 tegenspelers over zijn, is elke 
tegenspeler € 1000 waard. Zijn er dan 6 die het antwoord fout hebben, 
dan voegt de kandidaat € 6000 toe aan zijn totaalbedrag en speelt hij 
verder tegen de overige 44 spelers. Alle berekende bedragen worden 
voortdurend op gehele euro's afgerond. We gaan er in deze opgave van 
uit dat de kandidaat op alle vragen het goede antwoord weet en we zien 
af van andere regels van het spel. 
 

4p 10 Bereken hoeveel een kandidaat in totaal wint als hij in vijf rondes elke 
keer 20 tegenspelers wegspeelt.  
 
In een bepaalde spelsituatie zijn er nog vier tegenspelers over. Die kan 
onze kandidaat in één keer wegspelen. Hij kan ze ook één voor één 
wegspelen.  
Het maakt voor het te winnen bedrag niet uit of er beurten tussen zitten 
waarbij geen tegenspelers worden weggespeeld. Zo levert 0-0-0-4 
hetzelfde op als 0-4 en ook als 4. We noteren dat allemaal als 4. 
 
Eén voor één wegspelen (1-1-1-1 dus) van deze vier tegenspelers levert 
veel meer op dan de vier spelers in één keer uitschakelen. 

3p 11 Bereken dat verschil in opbrengst. 
 
Er zijn nog meer mogelijkheden om ze weg te spelen dan deze 4 en  
1-1-1-1. We gaan er daarbij van uit dat er in elke ronde minstens één 
tegenspeler wordt weggespeeld.  

3p 12 Bereken hoeveel verschillende mogelijkheden er in totaal zijn om de 
laatste vier tegenspelers weg te spelen. 
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Het lukt de kandidaten niet vaak alle tegenstanders weg te spelen. Maar 
als ze winnen, blijken ze altijd minstens € 50 000 te winnen1). 

3p 13 Leg uit waarom een winnaar altijd minstens € 50 000 wint.  
 
Door per ronde steeds één speler weg te spelen, wint de kandidaat het 
maximale bedrag. In de tabel zie je hoe het totaalbedrag bij dit 
spelverloop oploopt. Ook hierbij zijn alle bedragen steeds tussentijds op 
hele euro’s afgerond. 
 
tabel  

ronde n 1 2 3 4 5 6 
aantal spelers bij 
begin van ronde 100 99 98 … … … 

waarde van de in 
deze ronde 
weggespeelde 
speler 

500 505 510 … … … 

totaalbedrag Bn 
na ronde n 500 1005 1515 … … … 

 
3p 14 Bereken het totaalbedrag na ronde 6.  

 
Bn is het totaalbedrag na ronde n als de kandidaat in elke ronde één 

speler heeft weggespeeld. 
4p 15 Stel een recursieve formule op voor het totaalbedrag Bn na ronde n en 

bereken daarmee het maximale bedrag dat de kandidaat kan winnen. 
Aan het afronden hoeft in de formule geen aandacht te worden besteed. 
 
 

noot 1  Dat dit bij het echte televisiespel niet altijd gebeurt, is een gevolg van de andere 

spelregels waar we in deze opgave dus geen rekening mee houden. 
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Lekker lang licht 
 
In de zomer zijn de dagen langer dan in de winter. Voor Rome in Italië 
geldt voor de daglengte in 2014 bij benadering de volgende formule: 

 12,14 3,12sin (0,0172( 80))RomeDag t    

Hierbij is t = 0 op 1 januari 2014 en t in dagen. 
 
Hierbij is de daglengte het aantal uren tussen de zonsopgang en de 
zonsondergang. 
 
In de figuur en op de uitwerkbijlage zie je de grafiek die bij deze formule 
hoort. 
 
figuur 
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We noemen het 'lekker lang licht' als de daglengte tenminste 14 uur is. 
4p 16 Bereken met behulp van de formule op hoeveel dagen in het jaar het in 

Rome 'lekker lang licht' is. 
 
De lengte van de dag wordt natuurlijk bepaald door de tijden van 
zonsopgang en zonsondergang. Voor de tijd van zonsopgang geldt voor 
Rome in 2014 bij benadering de volgende formule: 

 6,59 1,03sin (0,0172( 80))RomeZonop t    

Hierbij is t = 0 op 1 januari 2014 en t in dagen. 
 

2p 17 Bereken de vroegste en de laatste zonsopgangtijd voor Rome. 
 

5p 18 Bepaal een formule voor de tijd van zonsondergang in Rome in 2014. Leg 
vervolgens met behulp van deze formule uit wat meer invloed heeft op de 
variatie in daglengte: de verschillen in zonsopgangtijden of de verschillen 
in zonsondergangtijden. 
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Als je niet in Rome maar noordelijker woont op het noordelijk halfrond is 
er een groter verschil in daglengte. Voor een stad als Oslo in Noorwegen 
geldt in 2014 het volgende: 
 
tabel 

dag zon op zon onder daglengte 

21 juni 3u53 22u44 18,85 

21 december 9u18 15u12 5,90 

De langste dag in Noorwegen, 21 juni, is veel langer dan in Rome. Maar 
de kortste dag, 21 december, is ook veel korter. 
 
Voor de daglengte in uren in Oslo is ook een formule op te stellen, net 
zoals voor Rome. Hieronder is een begin gemaakt met die formule: 

 sin ( ( 80))OsloDag a b c t    

Hierbij geldt weer: t = 0 op 1 januari 2014 en t is in dagen. 
3p 19 Hoe groot zijn a, b en c in deze formule? 

 
4p 20 Onderzoek of het aantal dagen 'lekker lang licht' in Oslo groter is dan het 

aantal dagen 'lekker lang licht' in Rome. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Benzineverbruik 

 
Op het bedieningspaneel van haar auto kan mevrouw Hendriks haar 
benzineverbruik aflezen. Het benzineverbruik wordt aangegeven met een 
getal. Dat getal stelt voor het gemiddelde benzineverbruik in liters per 
100 km. In haar auto wordt dit op elk moment weergegeven over de laatst 
gereden 5000 km. 
 
Mevrouw Hendriks gebruikt haar auto voornamelijk voor woon-
werkverkeer. Daarbij gebruikt ze altijd 8,6 liter benzine per 100 km. 
 
Mevrouw Hendriks ging in het voorjaar van 2014 voor het eerst met haar 
auto op vakantie. Bij haar vertrek stond de kilometerteller op 36 712 km en 
de benzineverbruikmeter op 8,6.  
Bij haar thuiskomst van vakantie stond de teller op 37 712 en de 
benzineverbruikmeter op 8,1.  
 
"Deze vakantie heb ik heel wat zuiniger gereden dan over de kilometers 
31 712 − 32 712" merkt ze op. "Ik vraag me af hoeveel zuiniger." 
 

6p 21 Onderzoek hoeveel lager het gemiddelde benzineverbruik per 100 km in 
deze vakantie was in vergelijking met het gemiddelde benzineverbruik 
over de kilometers 31 712 − 32 712. Geef een duidelijke toelichting.  
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2015-2 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

2 en 3  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van 

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

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

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

 

Pagina: 637Voor 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).



 VW-1024-f-15-2-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Lepelaars 

 
 1 maximumscore 4 

• De zilverkleurige ring kan op 6 plaatsen zitten 1 
• Voor de gekleurde ringen zijn er 85 mogelijkheden 1 
• Voor de 'vlag' zijn er 5 mogelijkheden 1 
• Dus in totaal 6 ·85·5 = 983 040 mogelijkheden 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het aantal lepelaars op de Waddeneilanden blijft vanaf 2010 (vrijwel) 

constant 1 
• Het totale aantal lepelaars in Nederland neemt toe 1 
• Het percentage dat op de Waddeneilanden leeft, neemt dus af 1 
 

 3 maximumscore 5 

• De groeifactor per jaar is 
1
202100 1,12

200
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 2 

• N = 200·1,12t met t = 0 in 1980 1 
• t = 30 geeft 6000 (of nauwkeuriger) (lepelaars) in 2010 1 
• Aflezen in de figuur geeft 2600 (lepelaars) in 2010, dus het verschil is 

3400 (lepelaars) 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor de exponentiële formule gewerkt is met een ander beginjaar in 

de periode 1980-2000 of met een andere tijdseenheid, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

− Bij het aflezen van het aantal lepelaars is de toegestane marge 
100 lepelaars. 

− Als de kandidaat de groeifactor afgerond heeft op 1,1, hiervoor geen 
scorepunt in mindering brengen. 

 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 6  

• 2

0 (1 12,9 0,834 ) 2780 (12,9 0,834 ) ln(0,834)( )
(1 12,9 0,834 )

t t

tN' t ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
=

+ ⋅
 2 

• Herleiden tot 2

6510 0,834( )
(1 12,9 0,834 )

t

tN' t ⋅
=

+ ⋅
 1 

• De grafiek van N gaat over van een toenemende stijging naar een 
afnemende stijging daar waar de grafiek van N' overgaat van stijgen 
naar dalen 1 

• Beschrijven hoe dit punt gevonden kan worden  1 
• Het antwoord: t = 14 (of nauwkeuriger), dus in 1994 (of 1995)  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de kettingregel niet heeft toegepast, ten hoogste 
3 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 5 maximumscore 5 
• De noemer van N nadert tot 1, dus N zelf nadert tot 2780 1 
• 5% onder de grenswaarde is 2641 1 

• Er moet gelden: 2780 2641
1 12,9 0,834t =+ ⋅

 1 

• Oplossen van deze vergelijking geeft 30,3t ≈ (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: in het jaar 2010 (of 2011) 1 
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 VW-1024-f-15-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Bloedalcoholpromillage 
 

 6 maximumscore 3 

• Er moet gelden: 513,33 0,15 4 0,5G⋅ − ⋅ ≤  (of 513,33 0,15 4 0,5G⋅ − ⋅ = ) 1 

• Beschrijven hoe dit opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 61 kg (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat het eindantwoord in een of meer decimalen gegeven 
heeft, dient dit antwoord ontstaan te zijn door afronding 'naar boven'.  
 

 7 maximumscore 4 

• Er moet gelden: 13,33 0 0,570
a⋅ − =  en 13,33 0 0,270

a⋅ − =   1 

• Beschrijven hoe deze vergelijkingen opgelost kunnen worden 1 
• Dat geeft 2,6 en 1,1  1 
• Het verschil is dus 1,5 glas 1 
 

 8 maximumscore 4 

• Als G toeneemt, neemt ( a
G

 en dus ook) P af  1 

• 113,33 0,15P aG u−= −  1 

• 2d 13,33
d

P aG
G

−= −  1 

• Dit is negatief, dus P neemt af (als G toeneemt) 1 
 

 9 maximumscore 4 
Een herleiding als: 

• 0,15 13,33 au P
G

= ⋅ −  1 

• 1 (13,33 )
0,15

au P
G

= ⋅ −  1 

• 1 (13,33 )
0,15

a PGu
G G

= ⋅ −  1 

• 6,67(13,33 )a PGu
G

−
=  1 
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 VW-1024-f-15-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Eén tegen honderd 
 

 10 maximumscore 4  
• De eerste 20 leveren 20 ∙ 500 = 10 000 (euro) 1 
• De volgende 20 leveren 20 ∙ 625 = 12 500 (euro) 1 
• De rest levert respectievelijk 16 660, 25 000 en 50 000 (euro) 1 
• Het antwoord: 114 160 (euro)  1 
 

 11 maximumscore 3  
• In één keer levert 50 000 (euro) 1 
• 1-1-1-1 is goed voor 12 500 + 16 667 + 25 000 + 50 000 (euro) 1 
• Het verschil is 54 167 (euro) 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat bij vraag 10 en/of 11 afrondingsfouten gemaakt heeft, 
hiervoor slechts in totaal 1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 3  
• Mogelijke andere volgordes 1-1-2, 1-2-1 en 2-1-1 1 
• Ook mogelijk zijn 1-3, 3-1 en 2-2  1 
• Samen met 1-1-1-1 en 4 zijn er dus 8 verschillende mogelijkheden 1 
 

 13 maximumscore 3  
• Als hij op het laatst één speler wegspeelt, is die 50 000 euro waard 1 
• Maar als het er twee of meer zijn, zijn die samen ook 50 000 euro waard 1 
• De laatste ronde levert altijd 50 000 euro op (minder zal hij dus nooit 

krijgen) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Voor het invullen van 97, 96 en 95 in de rij van het aantal spelers 1 
• Voor het invullen van de waardes van de weggespeelden 515, 521 en 

526 1 
• Voor het invullen van de totaalbedragen 2030, 2551 en 3077 1 

of 

• Voor het invullen van 97, 515 en 2030 in kolom 4 1 
• Voor het invullen van 96, 521 en 2551 in kolom 5 1 
• Voor het invullen van de totaalbedragen 95, 526 en 3077 in kolom 6 1 
 

 15 maximumscore 4 

• Een formule als 1
50000
101n nB B

n−= +
−

 (met 0 0B = ) 2 

• Beschrijven hoe met de GR B100 gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: 259 369 (of 259 368,88) (euro) 1 
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 VW-1024-f-15-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lekker lang licht 
 

 16 maximumscore 4 
• Er moet gelden: 14RomeDag ≥  (of DagRome = 14) 1 
• Aangeven hoe dit opgelost kan worden 1 
• Dit is van dag 118 tot en met dag 225 1 
• Dat zijn dus 108 dagen 1 
 

 17 maximumscore 2 
• De vroegste zonsopgang is 6,59 – 1,03 = 5,56 (dus 5:34) 1 
• De laatste is om 6,59 + 1,03 = 7,62 (dus 7:37) 1 
 

 18 maximumscore 5 
• ZononderRome = ZonopRome + DagRome 1 
• ZononderRome = 6,59 1,03sin(0,0172( 80))t− −  + 

12,14 3,12sin(0,0172( 80))t+ −  1 
• ZononderRome = 18,73 2,09sin(0,0172( 80))t+ −  1 
• 2,09 is groter dan 1,03  1 
• De zonsondergang heeft dus meer invloed 1 
 

 19 maximumscore 3 
• a = 12,38 (of nauwkeuriger) 1 
• b = 6,48 (of nauwkeuriger) 1 
• c = 0,0172  1 
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 VW-1024-f-15-2-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 4 
Een aanpak als: 
• Met behulp van de formule van Oslo: er moet bepaald worden wanneer 

14OsloDag ≥  1 
• Dat is van dag 95 tot en met dag 247 1 
• Dat zijn 153 dagen 1 
• Dus dat aantal dagen in Oslo is groter dan in Rome 1 

of 

• Op de uitwerkbijlage in de figuur met de grafiek van de daglengte van 
Rome het intekenen van (bij benadering) de juiste daglengtes op de 
langste en de kortste dag in Oslo 1 

• De rest van de grafiek van de daglengte van Oslo schetsen 2 
• Op basis van deze grafieken de conclusie trekken dat het aantal dagen 

lekker lang licht in Oslo groter is dan in Rome 1 
 

Opmerkingen 
− Als een kandidaat bij deze vraag bij de bepaling van de hoeveelheid 

dagen een afrondingsfout van dezelfde soort heeft gemaakt als bij de 
beantwoording van vraag 16, hiervoor bij deze vraag niet opnieuw een 
scorepunt in mindering brengen.  

− Als een kandidaat bij vraag 19 een fout gemaakt heeft bij het bepalen 
van de formuleparameters en vervolgens deze verkeerde formule hier 
wel gebruikt zonder daarmee vraag 20 te vereenvoudigen, hiervoor bij 
deze vraag geen scorepunten in mindering brengen.  
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 VW-1024-f-15-2-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Benzineverbruik 
 

 21 maximumscore 6 
Een aanpak als: 
• Over de kilometers 31 712 − 36 712 respectievelijk 32 712 − 37 712 

verbruikte ze 430 respectievelijk 405 (liter) 2 
• 430 – 405 = 25 (liter) 1 
• Dit is het verschil tussen het gebruik over de kilometers 31 712 − 32 712 

en 36 712 − 37 712  1 
• Dat geeft 25 (liter) over 1000 km 1 
• Het antwoord: 2,5 (liter per 100 km) 1 

of 

• Over de kilometers 32 712 − 37 712 verbruikte ze 405 (liter) 1 
• Over de kilometers 32 712 − 36 712 verbruikte ze 344 (liter) 1 
• Over de kilometers 36 712 − 37 712 verbruikte ze dus 405 – 344 = 61 

(liter) 2 
• Dat levert 6,1 (liter) per 100 km op  1 
• Vergeleken met haar normale verbruik scheelt dat 8,6 – 6,1 = 2,5 (liter 

per 100 km) 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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 VW-1024-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-14-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
 
Kansrekening  

Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X   ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )

( )
X

X
n


   

 

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 

Normale verdeling  

Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z





 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )

g
X g Z


  


 

 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
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 VW-1024-a-14-1-o 3 / 15 lees verder ►►►

 
Logaritmen  

regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-a-14-1-o 4 / 15 lees verder ►►►

Chips 

 
Pringles-chips zijn vooral een succes   foto 1 
geworden door de beroemde koker waarin je 
de chips wel vijftien maanden kunt bewaren.  
 
Pringles worden in Nederland onder andere 
verkocht in kokers van 88 stuks. Op de 
verpakking staat dat er 165 gram in zit. De 
chips wegen per stuk natuurlijk niet allemaal 
precies hetzelfde. We nemen aan dat het 
gewicht van een Pringles-chip normaal verdeeld is met een gemiddeld 
gewicht van 1,89 gram en een standaardafwijking van 0,06 gram. 
 
Deze chips moeten volgens de producent een bepaald minimumgewicht 
hebben. Toch kan het gebeuren dat geproduceerde chips lichter zijn dan 
het minimumgewicht. Dat te lichte deel vormt 0,2% van het 
geproduceerde totaal. 

3p 1 Bereken het minimumgewicht dat een chip volgens de producent moet 
hebben. 
 
Ook van het merk Lay’s worden chips in kokers  foto 2 
gedaan. Op foto 2 zijn kokers uit Shanghai te zien 
waarin 92 stuks zitten en waarbij op de verpakking een 
inhoud van 180 gram staat.  
Het gewicht van een Lay’s-chip is ook normaal 
verdeeld. Een Lay’s-chip weegt gemiddeld 1,97 gram 
met een standaardafwijking van 0,08 gram. 
 
Ongeveer 35% van de Lay’s-chips weegt meer dan 2 gram. Iemand 
beweert dat het percentage Pringles-chips die meer dan 2 gram wegen 
meer dan tien keer zo klein is als het percentage Lay’s-chips die meer 
dan 2 gram wegen. 

3p 2 Onderzoek met een berekening of deze bewering juist is.  
 
Zowel bij een koker Pringles als bij een koker Lay’s kan het gebeuren dat 
de inhoud minder weegt dan het aantal gram dat op de verpakking staat. 

6p 3 Bereken van welk merk de kans daarop het kleinst is.  
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 VW-1024-a-14-1-o 5 / 15 lees verder ►►►

Een mooie bijkomstigheid van de koker is dat de chips niet snel breken. In 
een supermarkt in Amstelveen klagen klanten echter geregeld over het 
feit dat de Pringles-chips in de kokers gebroken zijn. De 
supermarktmanager legt de klacht bij de fabrikant neer. De reactie van de 
fabrikant is dat hoogstens 2% van de kokers gebroken chips zou bevatten 
en dat de rest door onzorgvuldigheid van transport, winkelpersoneel of de 
klant zou komen.  
Een consumentenorganisatie besluit een steekproef van 20 kokers uit een 
grote verzameling Pringleskokers te nemen net voordat de kokers op 
transport naar de supermarkt gaan. In 2 van de 20 kokers blijken 
gebroken chips te zitten. 

6p 4 Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding geeft om de verklaring 
van de fabrikant in twijfel te trekken. Gebruik een significantieniveau van 
5%. 
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 VW-1024-a-14-1-o 6 / 15 lees verder ►►►

Ontslagvergoeding 

 
Als een werknemer ontslagen wordt, moet zijn werkgever hem vaak een 
bepaald bedrag betalen: de zogenoemde ontslagvergoeding. Er zijn 
verschillende manieren om de hoogte van dit bedrag vast te stellen. Een 
veelgebruikte manier is de kantonrechtersformule. Deze formule is in 
1996 opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters en wordt sindsdien 
veel toegepast in rechtszaken betreffende ontslag. 
De kantonrechtersformule voor de ontslagvergoeding (in euro’s) luidt als 
volgt: 

 hoogte ontslagvergoeding = A B C   

Hierbij geldt: 
 A is het Aantal gewogen dienstjaren; 
 B is de Beloning per maand: dat is het meest recente maandsalaris in 

euro’s;  
 C is de Correctiefactor: deze wordt door de rechter vastgesteld 

afhankelijk van de situatie. In een ‘neutraal’ geval geldt 1C  . 
 
Voor de berekening van A kijken we naar de leeftijd en het aantal 
dienstjaren bij de betreffende werkgever. Deze dienstjaren worden als 
volgt gewogen: 
 dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; 
 dienstjaren van 40 tot 50 jaar tellen voor 1,5; 
 dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2. 
Voor elke periode wordt het aantal dienstjaren afgerond op gehele jaren. 
Hierbij wordt dus een aantal dienstjaren van bijvoorbeeld 27,3 jaar geteld 
als 27 jaar en een aantal dienstjaren van 36,8 jaar geteld als 37 jaar. 
Bijvoorbeeld: voor een werknemer die geboren is op 11 februari 1965, die 
per 1 maart 1995 bij een werkgever in dienst kwam en daar per 1 april 
2008 ontslagen is, geldt: 10 1 3 1,5 14,5    A . 

 
Mevrouw De Wilde, geboren op 12 mei 1953, wordt na een dienstverband 
van precies 14 jaar per 1 mei 2008 ontslagen. Haar maandsalaris was 
toen € 3464. 
De rechter gebruikt de kantonrechtersformule en besluit dat in haar geval 
geldt: 0,75C  . 

3p 5 Bereken haar ontslagvergoeding.  
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Per 1 januari 2009 is de kantonrechtersformule aangepast. In de nieuwe 
formule wordt de factor A (het aantal gewogen dienstjaren) als volgt 
berekend: 
 dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; 
 dienstjaren van 35 tot 45 jaar tellen voor 1; 
 dienstjaren van 45 tot 55 jaar tellen voor 1,5; 
 dienstjaren vanaf 55 jaar tellen voor 2. 
We gaan er in deze opgave van uit dat de aanpassing geen gevolgen 
heeft voor de factoren B en C. 
 
Voor een zekere werknemer, die ontslagen wordt na een dienstverband 
van precies 19 jaar, geldt volgens de oude regeling: 

16 1 3 1,5 20,5A      . Uitgaande van 1C   bedraagt zijn 

ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule € 91 700.  
5p 6 Bereken hoeveel procent lager zijn ontslagvergoeding zou zijn als hij 

onder de nieuwe regeling zou vallen. Ga hierbij weer uit van 1C  . 
 
Voor veel mensen pakt de nieuwe regeling ongunstiger uit dan de oude. 

3p 7 Onderzoek of er een situatie mogelijk is waarbij een werknemer erop 
vooruit gaat door de nieuwe regeling. 
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Keramiek 

 
Op de foto zie je een stad van keramiek, foto  
gemaakt door de kunstenares Elly van 
de Merwe.  
De huisjes zijn in 3 rijen geplaatst. Er zijn 
13 huisjes in het kunstwerk zelf en er is 
nog 1 reservehuisje.  
De voorste rij heeft 4 posities om huisjes 
te plaatsen, de middelste rij heeft 
5 posities en de achterste rij weer 
4 posities. 
De opstelling van de huisjes kan 
veranderd worden. Je kunt daarbij de 
huisjes op de voorste rij en de huisjes op 
de middelste rij willekeurig verwisselen. 
De huisjes op de achterste rij kunnen 
alleen onderling verwisseld worden. Het 
reservehuisje past alleen op de voorste 
twee rijen.   

4p 8 Bereken hoeveel opstellingen er mogelijk zijn met de 14 verschillende 
huisjes. 
 
De huisjes zijn gebakken in een elektrische oven. De maximale 
opwarmsnelheid waarmee de temperatuur in deze oven kan stijgen, 
hangt onder andere af van de temperatuur van de oven. Hoe heter de 
oven wordt, hoe meer warmte hij af zal staan aan de omgeving waardoor 
de temperatuur steeds langzamer kan stijgen. In figuur 1 zie je dat de 
maximale opwarmsnelheid v steeds sterker daalt.  
 
figuur 1 

T (°C)

v
(°C/s)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0,1

0

0,2

0,3

 
 
Omdat het over opwarmen gaat, is in figuur 1 alleen een niet-negatieve 
waarde van v weergegeven.  
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De formule die hierbij hoort, is de volgende:  

 
20

0,197
8,16 17360

T
v

T


 


 

Hierin is v de maximale opwarmsnelheid van de oven in ºC per seconde 
en T de temperatuur van de oven in ºC. 
 
Met behulp van de afgeleide van v kan men aantonen dat de maximale 
opwarmsnelheid v steeds sterker daalt bij toenemende oventemperatuur. 

6p 9 Stel de formule op van de afgeleide van v en toon daarmee die steeds 
sterkere daling aan. 
 
Bij een bepaalde temperatuur van de oven zal deze niet verder 
opwarmen. Dat is de maximale temperatuur die met deze oven bereikt 
kan worden. 

3p 10 Bereken met behulp van de formule van v deze maximale temperatuur. 
 
Tijdens het bakken van de huisjes laat men de temperatuur in de oven 
niet met de maximale snelheid stijgen, omdat de huisjes dan kapot 
zouden springen. In figuur 2 zie je een grafiek van de temperatuur tijdens 
het bakproces. Tot 600 ºC zorgt men voor een constante, niet te snelle 
stijging van de temperatuur. Daarna laat men de temperatuur met een 
grotere, eveneens constante snelheid stijgen tot 1100 ºC, waarna het 
afkoelen begint. 
 
figuur 2 

1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
0 5 15 20 3010

temperatuur
in graden
Celsius

tijd in uren
25

 
Om na te gaan of de werkelijke opwarmsnelheid van figuur 2 inderdaad 
mogelijk is, kan men deze vergelijken met de maximale opwarmsnelheid 
van de oven. 
 

5p 11 Laat met een berekening zien dat bij elke temperatuur tussen 600 en 
1100 ºC de werkelijke opwarmsnelheid (zie figuur 2) kleiner is dan de 
maximale opwarmsnelheid van de oven.  
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Nadat bij het bakproces van figuur 2 de maximale temperatuur bereikt is, 
laat men de oven eerst met constante snelheid afkoelen tot 650 ºC. Dan 
wordt de oven uitgezet. Vanaf dat moment neemt het verschil tussen de 
oventemperatuur en omgevingstemperatuur bij benadering exponentieel 
af. Zie de tabel. Hierbij is uitgegaan van een constante 
omgevingstemperatuur van 20 ºC. 
 

tabel 

tijdstip t  na het uitzetten van de oven  0 uur 4 uur 8 uur 

oventemperatuur (in ºC) 650 225 90 

verschil V tussen oventemperatuur en 
omgevingstemperatuur (in ºC) 

630 205 70 

Omdat het verschil tussen oven- en omgevingstemperatuur, dus V, bij 
benadering exponentieel afneemt, kan dit verschil worden beschreven 
met de formule:  

  tV b g    

Hierin is V het verschil tussen oven- en omgevingstemperatuur in ºC en t 
de tijd in uren na het uitzetten van de oven. 

6p 12 Bereken met behulp van deze formule hoeveel minuten na het uitzetten 
van de oven deze is afgekoeld tot 30 ºC. 
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Uitslagen voorspellen 

 
In de tijd voor Tweede Kamerverkiezingen worden allerlei onderzoeken 
gedaan naar kiezersgedrag. 
Media publiceren vrijwel elke dag voorspellingen gebaseerd op 
onderzoek. Zo ging het ook voor de verkiezingen in juni 2010. Op 3 juni 
publiceerde de krant Tubantia de persoonlijke voorspellingen van 
elf lijsttrekkers over de te verwachten zetelverdeling voor de elf partijen. 
Zie tabel 1. Deze tabel staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
tabel 1 

 PVV  SP GroenLinks  Trots op NL  PvdA CDA D66 VVD P.v.d.Dieren  SGP ChristenUnie 

 

G
. 

W
il

d
e

rs
 

E
. 

R
o

e
m

e
r 

F
. 

H
a

ls
e

m
a

 

R
. 

V
e

rd
o

n
k

 

J
. 

C
o

h
e

n
 

J
.P

. 
B

a
lk

e
n

e
n

d
e

 

A
. 

P
e

c
h

to
ld

 

M
. 

R
u

tt
e

 

M
. 

T
h

ie
m

e
 

K
.v

.d
. 

S
ta

a
ij

 

A
. 

R
o

u
v

o
e

t 

CDA 29 27 29 28 27 34 26 29 24 28 28 

PvdA 29 30 33 26 35 28 28 29 29 27 32 

SP 10 18 11 14 9 17 13 11 21 12 10 

VVD 29 29 31 27 34 32 30 34 31 34 32 

PVV 25 15 11 14 16 12 15 17 12 17 14 

GroenLinks 8 10 13 9 9 9 12 10 9 10 10 

ChristenUnie 8 7 6 6 7 5 6 6 6 7 10 

D66 8 10 12 10 9 10 15 10 12 10 10 

P.v.d.Dieren 1 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 

SGP 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Trots op NL 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 
In tabel 1 valt onder andere op dat de voorspellingen van Wilders en 
Thieme behoorlijk van elkaar verschillen, terwijl de voorspellingen van 
Rutte en Van der Staaij tamelijk dicht bij elkaar liggen. 
Om voorspellingen met elkaar te kunnen vergelijken, gebruiken we het 
begrip afstand. Om de afstand tussen twee voorspellingen te berekenen, 
tellen we alle verschillen tussen de voorspelde zetelaantallen bij elkaar 
op. Zo is de afstand tussen de voorspellingen van Roemer (lijsttrekker 
SP) en Halsema (lijsttrekker GroenLinks) 24, want de som van de 
positieve verschillen tussen hun voorspellingen is:  

 
(29 27) (33 30) (18 11) (31 29) (15 11)
(13 10) (7 6) (12 10) (2 2) (2 2) (0 0) 24

         
           

 

3p 13 Onderzoek of de afstand tussen de voorspellingen van Wilders en Thieme 
meer dan tweemaal zo groot is als de afstand tussen de voorspellingen 
van Roemer en Halsema. 
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Je kunt een overzicht maken van alle onderlinge afstanden tussen de 
voorspellingen van de lijsttrekkers. Een klein stukje van dat overzicht zie 
je in tabel 2. Zo lees je bijvoorbeeld af dat de afstand tussen de 
voorspellingen van Roemer en Halsema 24 is.  
 
tabel 2 

 
Als je dat hele overzicht zou bekijken, dan zou opvallen dat alle afstanden 
even getallen zijn. Ook bij diverse andere tabellen van dit type valt op dat 
al deze afstanden even zijn. 

3p 14 Onderzoek of het in het algemeen mogelijk is dat een afstand tussen twee 
voorspellingen een oneven getal is. 
 
Na afloop van de verkiezingen kun je de voorspellingen van ieder van de 
lijsttrekkers met de werkelijke uitslag vergelijken. Dat doen we hier op 
twee verschillende manieren. Bij de eerste methode berekenen we de 
afstand tussen de voorspelling en de werkelijke uitslag. Die werkelijke 
uitslag van de verkiezingen op 9 juni 2010 staat in tabel 3.  
 
tabel 3 

 
De voorspelling van Roemer blijkt de kleinste afstand, namelijk 22, tot de 
werkelijke uitslag op te leveren.  
De afstand tussen de voorspelling van Wilders en de werkelijke uitslag 
blijkt exact gelijk te zijn aan de afstand tussen de voorspelling van 
Van der Staaij en de werkelijke uitslag.  

2p 15 Bereken deze afstand.  
 

afstanden Wild. Roem. Hals. Verd. Coh. Balk. Pecht. Rut. Thie. Sta. Rou.

Roemer 28 0 24 26 22 20 18 18 18 18 18 

Halsema 34 24 0 36 22 26 20 18 26 24 16 

partij CDA PvdA SP VVD PVV GL CU D66 PvdD SGP TON

werkelijk 
aantal zetels 

21 30 15 31 24 10 5 10 2 2 0 
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Een andere methode om voorspellingen te vergelijken met de werkelijke 
uitslag is om te kijken naar het totaal aantal juist voorspelde zetels. Als 
een partij bijvoorbeeld 8 zetels haalt terwijl er 5 voorspeld zijn, dan krijgt 
de voorspeller daar 5 punten voor. En als er 8 zetels behaald worden 
terwijl er 10 voorspeld zijn, dan krijgt de voorspeller 8 punten.  
Op deze manier is het aantal juist voorspelde zetels van Roemer:  

 21 30 15 29 15 10 5 10 2 2 139           

Als je het aantal juist voorspelde zetels van Wilders vergelijkt met het 
aantal juist voorspelde zetels van Van der Staaij, blijkt ook nu weer dat 
deze aantallen aan elkaar gelijk zijn. 
Dat is niet toevallig als je kijkt naar het aantal juist voorspelde zetels en 
de afstand tussen de voorspelling en de werkelijke uitslag. Tussen deze 
afstand (de eerste methode) en het aantal juist voorspelde zetels (de 
tweede methode) bestaat een verband. Bij de afstand let je op de 
verschillen (altijd positief) en bij de tweede methode tel je het aantal goed 
voorspelde zetels. Het verband heeft de volgende vorm: 

 aantal juist voorspelde zetels afstanda b    

4p 16 Bereken de waarden van a  en b in bovenstaand verband.  
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Toevalvoetbal 

Nederlandse competitie 
De eindstand van de Nederlandse voetbalcompetitie van het seizoen 
2008-2009 staat in onderstaande tabel. 

tabel 

plaats ploeg punten  plaats ploeg punten 

1 AZ 80  10 Vitesse 43 

2 FC Twente 69  11 NEC 42 

3 Ajax 68  12 Willem II 37 

4 PSV 65  13 Sparta Rotterdam 35 

5 SC Heerenveen 60  14 ADO Den Haag 32 

6 FC Groningen 56  15 Heracles Almelo 32 

7 Feyenoord 45  16 Roda JC 30 

8 NAC Breda 45  17 De Graafschap 30 

9 FC Utrecht 44  18 FC Volendam 29 

De 18 ploegen hebben een hele competitie tegen elkaar gespeeld, dat 
betekent dat elke ploeg tegen elke andere ploeg een thuiswedstrijd en 
een uitwedstrijd heeft gespeeld. 

3p 17 Bereken hoeveel wedstrijden er in totaal zijn gespeeld. 

Voor een overwinning krijgt een ploeg 3 punten, voor een gelijkspel 1 punt 
en voor een verliespartij geen punten. 
De kampioen, AZ, heeft 4 wedstrijden verloren en in de overige 
30 wedstrijden 80 punten gehaald. 

4p 18 Bereken hoeveel wedstrijden AZ gewonnen heeft. 

Competitie met even sterke ploegen 
Op een Engelse website met voetbalstatistieken wordt gekeken in 
hoeverre een competitie-uitslag zoals die in de tabel staat, wordt bepaald 
door het verschil in sterkte tussen de ploegen en in hoeverre door toeval.  
Daartoe bekijken we eerst een competitie waarin alle ploegen even sterk 
zijn en alle uitslagen alleen door toeval bepaald worden. Dit noemen we  
een toevalscompetitie. Wel houden we in onze toevalscompetitie rekening 
met verschil tussen uit- en thuiswedstrijden. 
Daarom nemen we aan dat elke wedstrijd met kans pt gewonnen wordt 

door de thuisspelende ploeg, met kans pu gewonnen wordt door de 

uitspelende ploeg, en met kans pg in een gelijkspel eindigt.  

Omdat we hier een toevalscompetitie bekijken, zijn deze kansen voor elke 
ploeg en voor elke wedstrijd gelijk. Er geldt natuurlijk: 1t u gp p p   . 

Vanwege het verschil tussen uit- en thuiswedstrijden zijn pt en pu niet 

gelijk aan elkaar.   
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Omdat een overwinning 3 punten oplevert en een gelijkspel 1 punt, geldt 
nu voor elk team het volgende: voor een thuiswedstrijd is het verwachte 
aantal punten te berekenen met de formule 3t t gp p    en voor een 

uitwedstrijd is dat te berekenen met de formule 3u u gp p   . 

Omdat elke ploeg in totaal 17 thuis- en 17 uitwedstrijden speelt, is voor 
elke ploeg het verwachte aantal punten in de hele competitie gelijk aan 

17 17Totaal t u     .  

Dit is te herleiden tot  

 51 17Totaal gp    

4p 19 Voer deze herleiding uit. 
 
We nemen aan dat het aantal punten van elke ploeg in de 
toevalscompetitie bij benadering normaal verdeeld is met gemiddelde 

46,6Totaal   en standaardafwijking 7,4Totaal  . 

 
AZ werd in de competitie van 2008-2009 kampioen met 80 punten.  
We vragen ons af hoe groot voor een ploeg in de toevalscompetitie de 
kans is om 80 punten of meer te halen.  

3p 20 Bereken deze kans met behulp van de normale verdeling. 
 
Vergelijking beide competities 
Volgens de Engelse website wordt de standaardafwijking van het aantal 
punten in de werkelijke competitie niet alleen bepaald door toeval maar 
ook door het verschil in sterkte tussen de ploegen. In dat geval zou de 
standaardafwijking in de werkelijke competitie dan ook groter moeten zijn 
dan de standaardafwijking in de toevalscompetitie. 
Met behulp van de tabel aan het begin van deze opgave kun je voor de 
Nederlandse competitie van het seizoen 2008-2009 de standaardafwijking 
van het aantal punten berekenen. 

3p 21 Onderzoek of deze standaardafwijking inderdaad groter is dan de 
standaardafwijking in de toevalscompetitie. 
 
 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 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 82 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 

Chips 
 

 1 maximumscore 3 
• Opgelost moet worden: P( ? | 1,89 en 0,06) 0,002< µ = σ = =X  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 1,7 (gram) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe het percentage Pringles-chips dat meer dan 2 gram 

weegt berekend kan worden 1 
• Dat percentage is 3% (of nauwkeuriger) 1 

• 35% 10
3%

>  (dus de bewering is juist) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 6 
• De inhoud van een koker Pringles weegt gemiddeld 166,32 gram en 

heeft een standaardafwijking 88 0,06 ( 0,56 gram)⋅ ≈  2 
• P(inhoud koker Pringles weegt minder dan 165 gram) 0,01≈  1 
• Een soortgelijke berekening voor een koker Lay’s, leidend tot (een 

gemiddelde van 181,24 gram, een standaardafwijking van 
92 0,08 ( 0,77 gram)⋅ ≈  en) een kans van (ongeveer) 0,05 2 

• De kans is kleiner bij een koker Pringles 1 

of 

• Een chip uit een koker van Pringles weegt gemiddeld 1,89 gram en 

heeft een standaardafwijking 0,06
88

 (≈ 0,0064 gram) 1 

• Het gemiddelde gewicht van een chip uit een koker van Pringles is 

volgens de verpakking 165
88

 gram 1 

• P(een chip uit een koker van Pringles weegt gemiddeld minder dan het 
gemiddelde volgens de verpakking) ≈ 0,01 1 

• Een soortgelijke berekening voor een chip uit een koker van Lay’s, 
leidend tot (een gemiddelde van 1,97 gram en een standaardafwijking 

van 0,08
92

 (≈ 0,0083 gram) en) een kans van (ongeveer) 0,05 2 

• De kans is kleiner bij een koker Pringles 1 
 
Opmerking 
Als een oplossing wordt berekend zonder gebruik te maken van de n -wet, 
maximaal 4 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
 

 4 maximumscore 6 
• De hypothese 0H : 0,02p ≤  (of 0H : 0,02p = ) moet getoetst worden 

tegen 1H : 0,02p >  1 
• De bijbehorende overschrijdingskans is P( 2 | 20, 0,02)X n p≥ = =  1 
• P( 2) 1 P( 1)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,06 (of nauwkeuriger) 1 
• Conclusie: 0,06 > 0,05, dus er is geen reden om te twijfelen aan de 

uitspraak van de fabrikant 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Ontslagvergoeding 
 

 5 maximumscore 3 
• 9 dienstjaren tussen 40 en 50 jaar en 5 dienstjaren vanaf 50 jaar 1 
• 9 1,5 5 2 23,5= ⋅ + ⋅ =A  1 
• 23,5 3464 0,75⋅ ⋅  geeft een ontslagvergoeding van € 61 053 1 
 

 6 maximumscore 5 
• 20,5 1 91700B⋅ ⋅ =  geeft 4473B ≈  1 
• 16 dienstjaren voor 40 jaar geeft 11 dienstjaren voor 35 jaar en 5 erna 1 
• In de nieuwe situatie geldt 11 0,5 8 1 13,5= ⋅ + ⋅ =A  1 
• De nieuwe ontslagvergoeding is 13,5 4473 1 60386⋅ ⋅ ≈  1 

• 60386 91700 100% 34,1%
91700
−

⋅ ≈ −  dus 34% (of nauwkeuriger) lager 1 

of 

• 16 dienstjaren voor 40 jaar geeft 11 dienstjaren voor 35 jaar en 5 erna 1 
• In de nieuwe situatie geldt 11 0,5 8 1 13,5= ⋅ + ⋅ =A  1 
• B  en C  blijven gelijk, dus alleen de daling van A  is van belang 2 

• 13,5 20,5 100% 34,1%
20,5
−

⋅ ≈ −  dus 34% (of nauwkeuriger) lager 1 

 
 7 maximumscore 3 

• Voor elke leeftijd is de nieuwe weegfactor gelijk aan of kleiner dan de  
oude weegfactor 2 

• Er is dus geen situatie mogelijk waarin een werknemer erop vooruit 
gaat 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Keramiek 
 

 8 maximumscore 4 
• Het aantal mogelijkheden voor de achterste rij moet vermenigvuldigd 

worden met het aantal mogelijkheden voor de voorste en de middelste 
rij 1 

• Voor de achterste rij zijn er 4! mogelijkheden 1 
• Voor de voorste en middelste rij zijn er inclusief het reservehuisje  

10 9 8 7 6 5 4 3 2⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 10!) mogelijkheden 1 
• In totaal zijn er 4! 10 9 8 7 6 5 4 3 2⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 4! 10!⋅ ) = 87 091 200 

mogelijkheden 1 
 

 9 maximumscore 6 

• 2
(8,16 17360) 1 ( 20) 8,16

(8,16 17360)
T Tv'

T
− ⋅ − − ⋅

=
−

  2 

• Dit herleiden tot 2
17196,8

(8,16 17360)
v'

T
−

=
−

 1 

• De teller is altijd negatief en de noemer positief dus v'  is negatief dus 
de opwarmsnelheid (v) daalt bij hogere temperatuur 1 

• Voor grotere T wordt de noemer kleiner (en de teller blijft gelijk), dus 
v'  neemt af (wordt sterker negatief) 1 

• Omdat v'  afneemt (steeds sterker negatief wordt), is er sprake van een 
toenemende daling van de maximale opwarmsnelheid (v) bij 
toenemende oventemperatuur 1 

of 

• 2
(8,16 17360) 1 ( 20) 8,16

(8,16 17360)
T Tv'

T
− ⋅ − − ⋅

=
−

 (of 2
17196,8

(8,16 17360)
v'

T
−

=
−

) 2 

• Een schets van de grafiek van v'  1 
• v'  is negatief dus de opwarmsnelheid (v) daalt bij toenemende 

oventemperatuur  1 
• Voor grotere T neemt v'  af (wordt sterker negatief) dus er is sprake van 

een toenemende daling van de maximale opwarmsnelheid (v) bij 
toenemende oventemperatuur 2 

 
Opmerking 
Voor een antwoord gebaseerd op een T-waarde groter dan 1325, 
ten hoogste 5 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 maximumscore 3 
• Bij de maximale temperatuur is 0v =  1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 200,197 0
8,16 17360

T
T
−

+ =
−

 met de GR of 

algebraïsch opgelost kan worden 1 
• De maximale temperatuur is 1319 (of 1320) (ºC) (of nauwkeuriger) 1 
 

 11 maximumscore 5 
• Twee punten aflezen uit de figuur, bijvoorbeeld (9,7; 600) en 

(14,7; 1100) 1 
• De stijging is 100 (ºC per uur) 1 
• Voor T = 1100 ºC is 0,07v ≈  (ºC per seconde) (of nauwkeuriger) 1 
• Voor temperaturen beneden 1100 ºC is de maximale opwarmsnelheid 

groter dan 0,07 (ºC per seconde) 1 
• 100 ºC per uur komt overeen met 0,03 ºC per seconde (of 

nauwkeuriger) en dit is minder dan 0,07 (dus de werkelijke 
opwarmsnelheid is inderdaad kleiner dan de maximale opwarmsnelheid) 1 

 
Opmerking 
Bij het aflezen van de tijden uit de grafiek is de toegestane marge 0,2 uur. 
 

 12 maximumscore 6 
Een berekening als: 

• De groeifactor per 8 uur is 70
630

  1 

• De groeifactor per uur is 
1
870 0,76

630
  ≈ 
 

 (of nauwkeuriger) 1 

• 630 0,76tV = ⋅  (met t in uren vanaf het uitzetten van de oven) 1 
• Invullen van 10V =  geeft 10 630 0,76= ⋅ t  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden  1 
• Het antwoord: 906 (minuten) (of nauwkeuriger) (na het uitzetten is de 

oven afgekoeld tot 30 ºC) 1 
 
Opmerkingen 
− Als de groeifactor berekend is met andere waarden uit de tabel, 

hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− Als een berekening heeft plaatsgevonden op basis van een groeifactor 

per minuut en er daardoor (als gevolg van andere afronding) een ander 
antwoord gevonden wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 

− Als een berekening heeft plaatsgevonden met een exponentiële 
groeiformule voor de oventemperatuur in plaats van voor de 
verschiltemperatuur, maximaal 3 scorepunten toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Uitslagen voorspellen  
 

 13 maximumscore 3 
• De afstand tussen Wilders en Thieme is 42 2 
• De conclusie: niet meer dan tweemaal zo groot 1 

 
 14 maximumscore 3 

• Bij gelijke voorspellingen is de afstand 0 1 
• Als de voorspellingen ongelijk zijn dan heeft iemand meer zetels bij de 

ene partij voorspeld, maar hetzelfde aantal zetels zal bij die persoon bij 
een andere partij (of andere partijen) moeten ontbreken  1 

• Op deze manier kunnen uitsluitend even afstanden ontstaan 1 

of 

• Als je van een partij één zetel verplaatst, dan moet die er bij een andere 
partij weer bij waardoor er op 2 plaatsen een verschil van 1 ontstaat 1 

• De afstand neemt daardoor met 2 toe of af of blijft gelijk 1 
• Omdat afstand 0 mogelijk is (of een andere even afstand, zie tabel 2) is 

de afstand dus altijd even 1 
 

 15 maximumscore 2 
De afstand tussen bijvoorbeeld Wilders en de werkelijke uitslag is: 
(29 21) (30 29) (15 10) (31 29) (25 24)− + − + − + − + − +  
(10 8) (8 5) (10 8) (2 1) (2 2) (1 0) 26− + − + − + − + − + − =  
 

 16 maximumscore 4 
• Als alles goed voorspeld is, dan is de afstand 0 1 
• Dus 150=b  1 
• Bij elke fout neemt het aantal juist voorspelde zetels met 1 af en neemt 

de afstand met 2 toe 1 
• Dus 0,5= −a  1 

of 

• Bij afstand 0 is het aantal juist voorspelde zetels 150 1 
• Dus 150=b  1 
• Invullen van de afstand 22 en het aantal juist voorspelde zetels 139 1 
• 0,5= −a   1 

of 

• Invullen van de afstand 22 en het aantal juist voorspelde zetels 139 
geeft 139 22a b= +  1 

• Invullen van bijvoorbeeld de afstand 26 en het aantal juist voorspelde 
zetels 137 geeft 137 26a b= +  1 

• 150=b  1 
• 0,5= −a  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Toevalvoetbal 
 

 17 maximumscore 3 
• Elk team speelt 17 thuiswedstrijden 1 
• Er werden in totaal 18 17⋅  wedstrijden gespeeld 1 
• Het antwoord: 306 1 
 

 18 maximumscore 4 
• AZ heeft 10 punten minder gehaald dan de maximale 90 1 

• AZ heeft dus 10 5
3 1

=
−

 wedstrijden gelijkgespeeld 2 

• AZ heeft dus 25 wedstrijden gewonnen 1 

of 

• De vergelijking 3 (30 ) 80+ − =x x  moet worden opgelost 2 
• Herleiding tot 2 30 80+ =x  1 
• AZ heeft x = 25 wedstrijden gewonnen 1 

of 

• Het stelsel 
3 80

30
+ =

 + =

x y
x y

 moet worden opgelost 2 

• Hieruit volgt 2 50=x  1 
• AZ heeft x = 25 wedstrijden gewonnen 1 

of 

• AZ heeft 50 punten meer gehaald in die 30 wedstrijden dan de 30 die 
men bij alleen maar gelijkspel gehaald zou hebben 2 

• Het verschil tussen winst en gelijkspel per wedstrijd is 2 punten 1 

• AZ heeft dus 50 25
2
=  wedstrijden gewonnen 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat het antwoord heeft gevonden door gericht proberen, en 
hierbij genoteerd heeft dat 25 gewonnen wedstrijden 75 punten opleveren 
en 5 gelijkgespeelde wedstrijden 5 punten, geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 19 maximumscore 4 
• μ 17(3 ) 17(3 )Totaal t g u gp p p p= + + +  1 

• μ 51( ) 34Totaal t u gp p p= + +  1 

• 1t u gp p p+ = −  1 

• μ 51(1 ) 34Totaal g gp p= − +  herschrijven tot μ 51 17Totaal gp= −  1 
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 VW-1024-a-14-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 3 
• De kans P( 79,5 | 46,6 en 7,4)≥ µ = σ =Totaal Totaal TotaalX  moet berekend 

worden 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 64 10−⋅ (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de continuïteitscorrectie niet is toegepast, ten hoogste 2 scorepunten 
voor deze vraag toekennen.  
 

 21 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking, bijvoorbeeld met de GR, 

berekend wordt 1 
• De standaardafwijking is 15 (of nauwkeuriger) 1 
• 15 is groter dan 7,4 (dus de standaardafwijking in de Nederlandse 

competitie is inderdaad groter) 1 
 
 

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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VW-1024-a-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

wiskunde A vwo 

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
Op pagina 6, bij vraag 5 moet het antwoord achter het derde deelscorebolletje: 
 
• 23,5 3464 0,75   geeft een ontslagvergoeding van € 61 053 1 

 
vervangen worden door: 
 
• 23,5 3464 0,75   geeft een ontslagvergoeding van (€) 61 053 1 

 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
 
 
 
 

Pagina: 673Voor 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).



VW-1024-f-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 

d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
Logaritmen  

regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Uitslagen voorspellen 

 
In de tijd voor Tweede Kamerverkiezingen worden allerlei onderzoeken 
gedaan naar kiezersgedrag. 
Media publiceren vrijwel elke dag voorspellingen gebaseerd op 
onderzoek. Zo ging het ook voor de verkiezingen in juni 2010. Op 3 juni 
publiceerde de krant Tubantia de persoonlijke voorspellingen van 
elf lijsttrekkers over de te verwachten zetelverdeling voor de elf partijen. 
Zie tabel 1. Deze tabel staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
tabel 1 

 PVV SP GroenLinks  Trots op NL PvdA CDA D66 VVD P.v.d.Dieren  SGP ChristenUnie 
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K
.v

.d
. 

S
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A
. 

R
o
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CDA 29 27 29 28 27 34 26 29 24 28 28 

PvdA 29 30 33 26 35 28 28 29 29 27 32 

SP 10 18 11 14 9 17 13 11 21 12 10 

VVD 29 29 31 27 34 32 30 34 31 34 32 

PVV 25 15 11 14 16 12 15 17 12 17 14 

GroenLinks 8 10 13 9 9 9 12 10 9 10 10 

ChristenUnie 8 7 6 6 7 5 6 6 6 7 10 

D66 8 10 12 10 9 10 15 10 12 10 10 

P.v.d.Dieren 1 2 2 3 2 1 3 2 4 2 2 

SGP 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Trots op NL 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 
In tabel 1 valt onder andere op dat de voorspellingen van Wilders en 
Thieme behoorlijk van elkaar verschillen, terwijl de voorspellingen van 
Rutte en Van der Staaij tamelijk dicht bij elkaar liggen. 
Om voorspellingen met elkaar te kunnen vergelijken, gebruiken we het 
begrip afstand. Om de afstand tussen twee voorspellingen te berekenen, 
tellen we alle verschillen tussen de voorspelde zetelaantallen bij elkaar 
op. Zo is de afstand tussen de voorspellingen van Roemer (lijsttrekker 
SP) en Halsema (lijsttrekker GroenLinks) 24, want de som van de 
positieve verschillen tussen hun voorspellingen is:  

 
(29 27) (33 30) (18 11) (31 29) (15 11)

(13 10) (7 6) (12 10) (2 2) (2 2) (0 0) 24

         
           

 

3p 1 Onderzoek of de afstand tussen de voorspellingen van Wilders en Thieme 
meer dan twee maal zo groot is als de afstand tussen de voorspellingen 
van Roemer en Halsema. 
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Je kunt een overzicht maken van alle onderlinge afstanden tussen de 
voorspellingen van de lijsttrekkers. Een klein stukje van dat overzicht zie 
je in tabel 2. Zo lees je bijvoorbeeld af dat de afstand tussen de 
voorspellingen van Roemer en Halsema 24 is.  
 
tabel 2 

 
Als je dat hele overzicht zou bekijken, dan zou opvallen dat alle afstanden 
even getallen zijn. Ook bij diverse andere tabellen van dit type valt op dat 
al deze afstanden even zijn. 

3p 2 Onderzoek of het in het algemeen mogelijk is dat een afstand tussen twee 
voorspellingen een oneven getal is. 
 
Als vier mensen A, B, C en D elk een bizarre zetelverdeling voor deze 
11 partijen voorspellen, is het mogelijk dat al hun onderlinge afstanden 
300 zijn, bijvoorbeeld met de voorspellingen in tabel 3: 
 
tabel 3 

 
Maar als een groot aantal mensen voorspellingen doet, is het niet langer 
mogelijk dat al hun onderlinge afstanden 300 zijn. 

3p 3 Onderzoek vanaf welk aantal voorspellers dit niet langer mogelijk is. 
 

afstanden Wild. Roem. Hals. Verd. Coh. Balk. Pecht. Rut. Thie. Sta. Rou.

Roemer 28 0 24 26 22 20 18 18 18 18 18 

Halsema 34 24 0 36 22 26 20 18 26 24 16 

partij CDA PvdA SP VVD PVV GL CU D66 PvdD SGP TON

voorspelling van A 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

voorspelling van B 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 

voorspelling van C 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 

voorspelling van D 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 30 
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De bevolking van Oeganda 

 
In 2012 publiceerde A. Wali een studie naar de bevolkingsomvang van het 
Afrikaanse land Oeganda. Volgens Wali kan deze omvang beschreven 
worden met een model van de vorm: 

 
1W t

a
U

b g


 
  

Hierin is UW het aantal inwoners van Oeganda en t de tijd in jaren met 

t = 0 in 1980. 
 
Wali gebruikte de waarden a = 295 267 612, b = 22,78367259 en 
g = 0,965. 
In de tabel kun je zien dat zijn model voor de jaren 1980-2010 waarden 
van UW opleverde die verrassend goed overeenkwamen met de werkelijke 

waarden. 
 
tabel 

jaar  
werkelijke 
populatie 

berekende 
populatie 

jaar 
werkelijke 
populatie 

berekende 
populatie 

1980 12 414 719 12 414 719 1996 21 248 718 21 266 298 

1981 12 725 252 12 845 405 1997 21 861 011 21 980 197 

1982 13 078 930 13 290 330 1998 22 502 140 22 716 074 

1983 13 470 393 13 749 915 1999 23 227 669 23 474 471 

1984 13 919 514 14 224 592 2000 23 955 822 24 255 934 

1985 14 391 743 14 714 799 2001 24 690 002 25 061 014 

1986 14 910 724 15 220 984 2002 25 469 579 25 890 262 

1987 15 520 093 15 743 605 2003 26 321 962 26 744 234 

1988 16 176 418 16 283 127 2004 27 233 661 27 623 485 

1989 16 832 384 16 840 024 2005 28 199 390 28 528 571 

1990 17 455 758 17 414 779 2006 29 206 503 29 460 048 

1991 18 082 137 18 007 881 2007 30 262 610 30 418 471 

1992 18 729 453 18 619 830 2008 31 367 972 31 404 390 

1993 19 424 376 19 251 129 2009 32 369 558 32 418 352 

1994 20 127 590 19 902 293 2010 33 398 682 33 460 902 

1995 20 689 516 20 573 841    

 
Sommige mensen waren onder de indruk van de mate van 
overeenstemming tussen beide series getallen. “Het model wijkt nergens 
meer dan 2% af van de werkelijkheid”, zei één van hen. 

3p 4 Toon met een berekening aan dat deze bewering onjuist is door een 
jaartal te geven waarin de afwijking groter is dan 2%.  
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Het is niet handig als de constanten in een model heel veel cijfers voor of 
na de komma hebben. In het vervolg van deze opgave werken we daarom 
met het volgende model: 

 
300

1 22,8 0,965t
U 

 
 figuur 

 

Hierbij is U het aantal inwoners van 
Oeganda in miljoenen en t de tijd in jaren 
met t = 0 in 1980. 
  
In de figuur kun je zien dat dit model een 
grenswaarde voorspelt voor de 
bevolkingsomvang van Oeganda. De 
horizontale as loopt van 1980 tot 2280. 
 

3p 5 Beredeneer, zonder getallen in de formule 
in te vullen, welke grenswaarde bij dit 
model hoort. 
 
Voor de afgeleide van U geldt: 

 
2

d 244 0,965

d (1 22,8 0,965 )

t

t

U

t




 
 

 
4p 6 Toon dit aan. 

 
4p 7 Onderzoek met behulp van de afgeleide in welk jaar de bevolking van 

Oeganda volgens het model het snelst toeneemt. 
 

U

t

Pagina: 680Voor 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).



 VW-1024-f-14-1-o  8 / 16 lees verder ►►►

Keramiek 

  

Op de foto zie je een stad van keramiek,  foto 
gemaakt door de kunstenares Elly van 
de Merwe.  
De huisjes zijn in 3 rijen geplaatst. Er zijn 
13 huisjes in het kunstwerk zelf en er is 
nog 1 reservehuisje.  
De voorste rij heeft 4 posities om huisjes 
te plaatsen, de middelste rij heeft 
5 posities en de achterste weer 
4 posities. 
De opstelling van de huisjes kan 
veranderd worden. Je kunt daarbij de 
huisjes op de voorste rij en de huisjes op 
de middelste rij willekeurig verwisselen. 
De huisjes op de achterste rij kunnen 
alleen onderling verwisseld worden. Het 
reservehuisje past alleen op de voorste 
twee rijen.   

4p 8 Bereken hoeveel opstellingen er mogelijk zijn met de 14 verschillende 
huisjes. 
 
De huisjes zijn gebakken in een elektrische oven. De maximale 
opwarmsnelheid waarmee de temperatuur in deze oven kan stijgen, 
hangt onder andere af van de temperatuur van de oven. Hoe heter de 
oven wordt, hoe meer warmte hij af zal staan aan de omgeving waardoor 
de temperatuur steeds langzamer kan stijgen. In figuur 1 zie je dat de 
maximale opwarmsnelheid v steeds sterker daalt.  
 
figuur 1 

T (°C)

v
(°C/s)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0,1

0

0,2

0,3

 
 
Omdat het over opwarmen gaat, is in figuur 1 alleen een niet-negatieve 
waarde van v weergegeven.  
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De formule die hierbij hoort, is de volgende:  

 
20

0,197
8,16 17360

T
v

T


 


 

Hierin is v de maximale opwarmsnelheid van de oven in ºC per seconde 
en T de temperatuur van de oven in ºC. 
 
Met behulp van de afgeleide van v kan men aantonen dat de maximale 
opwarmsnelheid v steeds sterker daalt bij toenemende oventemperatuur. 

6p 9 Stel de formule op van de afgeleide van v en toon daarmee die steeds 
sterkere daling aan. 
 
Bij een bepaalde temperatuur van de oven zal deze niet verder 
opwarmen. Dat is de maximale temperatuur die met deze oven bereikt 
kan worden. 

3p 10 Bereken met behulp van de formule van v deze maximale temperatuur. 
 
Tijdens het bakken van de huisjes laat men de temperatuur in de oven 
niet met de maximale snelheid stijgen, omdat de huisjes dan kapot 
zouden springen. In figuur 2 zie je een grafiek van de temperatuur tijdens 
het bakproces. Tot 600 ºC zorgt men voor een constante, niet te snelle 
stijging van de temperatuur. Daarna laat men de temperatuur met een 
grotere, eveneens constante snelheid stijgen tot 1100 ºC, waarna het 
afkoelen begint. 
 
figuur 2 

1200
1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0
0 5 15 20 3010

temperatuur
in graden
Celsius

tijd in uren
25

 
Om na te gaan of de werkelijke opwarmsnelheid van figuur 2 inderdaad 
mogelijk is, kan men deze vergelijken met de maximale opwarmsnelheid 
van de oven. 
 

5p 11 Laat met een berekening zien dat bij elke temperatuur tussen 600 en 
1100 ºC de werkelijke opwarmsnelheid (zie figuur 2) kleiner is dan de 
maximale opwarmsnelheid van de oven. 
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Nadat bij het bakproces van figuur 2 de maximale temperatuur bereikt is, 
laat men de oven eerst met constante snelheid afkoelen tot 650 ºC. Dan 
wordt de oven uitgezet. Vanaf dat moment neemt het verschil tussen de 
oventemperatuur en omgevingstemperatuur bij benadering exponentieel 
af. Zie de tabel. Hierbij is uitgegaan van een constante 
omgevingstemperatuur van 20 ºC. 
 

tabel 

tijdstip t  na het uitzetten van de oven  0 uur 4 uur 8 uur 

oventemperatuur T (in ºC) 650 225 90 

verschil V tussen oventemperatuur en 
omgevingstemperatuur (in ºC) 

630 205 70 

Omdat het verschil tussen oven- en omgevingstemperatuur, dus V, bij 
benadering exponentieel afneemt, kan dit verschil worden beschreven 
met een formule van de vorm:  

  ectV b    

Hierin wordt V uitgedrukt in ºC en is t de tijd in uren na het uitzetten van 
de oven. Voor de oventemperatuur T in ºC kan nu een formule opgesteld 
worden van de vorm: 

  ectT a b     

5p 12 Bereken de waarden van a, b en c in de formule voor T. 
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Ontslagvergoedingen 

 
De kantonrechtersformule 
Als een werknemer ontslagen wordt, moet zijn werkgever hem vaak een 
bepaald bedrag betalen: de zogenoemde ontslagvergoeding. Er zijn 
verschillende manieren om de hoogte van dit bedrag vast te stellen. Een 
veel gebruikte manier is de kantonrechtersformule. Deze formule is in 
1996 opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters en wordt sindsdien 
veel toegepast in rechtszaken betreffende ontslag.  
De kantonrechtersformule voor de ontslagvergoeding (in euro’s) luidt als 
volgt: 

 hoogte ontslagvergoeding = A B C   

Hierbij geldt: 
 A is het Aantal gewogen dienstjaren; 
 B is de Beloning per maand: dat is het meest recente maandsalaris in 

euro’s;  
 C is de Correctiefactor: deze wordt door de rechter vastgesteld 

afhankelijk van de situatie. In een ‘neutraal’ geval geldt 1C  . 
 
Voor de berekening van A kijken we naar de leeftijd en het aantal 
dienstjaren bij de betreffende werkgever. Deze dienstjaren worden als 
volgt gewogen: 
 dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1; 
 dienstjaren van 40 tot 50 jaar tellen voor 1,5; 
 dienstjaren vanaf 50 jaar tellen voor 2. 
Voor elke periode wordt het aantal dienstjaren afgerond op gehele jaren. 
Hierbij wordt dus een aantal dienstjaren van bijvoorbeeld 27,3 jaar geteld 
als 27 jaar en een aantal dienstjaren van 36,8 jaar geteld als 37 jaar. 
Bijvoorbeeld: voor een werknemer die geboren is op 11 februari 1965, die 
per 1 maart 1995 bij een werkgever in dienst kwam en daar per 1 april 
2008 ontslagen is, geldt: 10 1 3 1,5 14,5A      . 

 
Mevrouw De Wilde, geboren op 12 mei 1953, wordt na een dienstverband 
van precies 14 jaar per 1 mei 2008 ontslagen. Haar maandsalaris was 
toen € 3464. 
De rechter gebruikt de kantonrechtersformule en besluit dat in haar geval 
geldt: 0,75C  . 

3p 13 Bereken haar ontslagvergoeding.  
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Per 1 januari 2009 is de kantonrechtersformule aangepast. In de nieuwe 
formule wordt de factor A (het aantal gewogen dienstjaren) als volgt 
berekend: 
 dienstjaren tot de leeftijd van 35 tellen voor 0,5; 
 dienstjaren van 35 tot 45 tellen voor 1; 
 dienstjaren van 45 tot 55 tellen voor 1,5; 
 dienstjaren vanaf 55 tellen voor 2. 
We gaan er in deze opgave van uit dat de aanpassing geen gevolgen 
heeft voor de factoren B en C. 
 
Voor een zekere werknemer, die ontslagen wordt na een dienstverband 
van precies 19 jaar, geldt volgens de oude regeling: 

16 1 3 1,5 20,5.A       Uitgaande van 1C   bedraagt zijn 

ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule € 91 700.  
5p 14 Bereken hoeveel procent lager zijn ontslagvergoeding zou zijn als hij 

onder de nieuwe regeling zou vallen. Ga hierbij weer uit van 1.C   
 
Voor veel mensen pakt de nieuwe regeling ongunstiger uit dan de oude. 

3p 15 Onderzoek of er een situatie mogelijk is waarbij een werknemer erop 
vooruit gaat door de nieuwe regeling. 
 
De Zwartkruisformule 
In de tijd vóór de kantonrechtersformule gebruikte men voor 
ontslagvergoedingen vaak de zogenoemde Zwartkruisformule, genoemd 
naar de bedenker hiervan, mr. P. Zwartkruis. Deze formule ziet er als 
volgt uit:  

  
L D F

Z
H

 
  

Hierbij geldt: 
 Z is de ontslagvergoeding: dat is het aantal te betalen 

maandsalarissen. Z hoeft niet een geheel getal te zijn;  

 L is de Leeftijdsfactor, waarbij geldt: 
2 ( 25)

25

leeftijd
L

 
 . Met leeftijd 

wordt bedoeld de leeftijd op het moment van ontslag (in gehele jaren).  
 D is de Diensttijd in jaren; hierbij gelden geen weegfactoren zoals bij 

de kantonrechtersformule; 
 F is het Functieniveau op een schaal van 1 tot en met 5. Hierbij staat 

1 voor ongeschoolde arbeid en 5 voor een topfunctie; 
 H is de Herplaatsbaarheidsfactor op een schaal van 1 tot en met 5, 

afhankelijk van de leeftijd. Onder de 40 jaar geldt H = 5, voor 
40-44 jaar geldt H = 4, voor 45-49 jaar geldt H = 3, voor 50-54 jaar 
geldt H = 2 en voor 55 jaar en ouder geldt H = 1; 

 Z is maximaal 60. 
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Om een indruk te krijgen hoe de Zwartkruisformule werkt, bekijken we 
voor een topbestuurder (F = 5) hoe Z toeneemt als hij op leeftijd x 
ontslagen wordt. Hij is op zijn 40e in dienst gekomen. Zie de tabel. 
 
tabel 

x 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Z 0,0 1,6 3,4 5,4 7,6 13,3 16,8 20,5 24,5 28,8 50,0 ... ...

 
De waarden van Z voor de ontslagleeftijden van 51 en 52 jaar ontbreken 
nog in deze tabel. 

5p 16 Bereken deze waarden. 
 
Voor de waarden van x van 40 tot en met 44 kun je een formule opstellen 
voor de ontslagvergoeding Z, uitgedrukt in x. 

Dat kan door in de formule 
5

4

L D
Z

 
  de variabelen L en D uit te 

drukken in de leeftijd x, en de formule daarna te herleiden tot de vorm  
2Z ax bx c     

5p 17 Bereken de waarden van a, b en c. 
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Eb en vloed 

 
Rijkswaterstaat publiceert voor een aantal plaatsen langs de Nederlandse 
kust de verwachte waterstanden. Deze worden met behulp van een 
wiskundig model berekend op basis van meetgegevens over een lange 
periode. Figuur 1 geeft de verwachte waterstand op 14 november 2012 
voor Schiermonnikoog. 
 
figuur 1  

-150
-100

-50
0

50
100
150

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

w (cm)

t (uren)  
 
Met de formule 4 128sin(0,51( 5,4))w t    kunnen de waarden in de 

grafiek van figuur 1 worden benaderd. Hierin is w de waterstand in cm en 
t de tijd in uren met t = 0 om 0:00 uur. Het tijdstip van de maximale 
waterstand ’s avonds verschilt volgens de formule met dat in de grafiek in 
figuur 1.  

4p 18 Bereken hoeveel minuten dat verschil is. 
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Door gebruik te maken van meerdere sinusfuncties kan men een betere 
benadering verkrijgen. In figuur 2 zie je een voorbeeld hoe men in zo’n 
geval te werk gaat. Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 2 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200
w (cm)

grafiek 1 verschil grafiek 2

t (uren)

waterstand
Legenda:

00 444 888 121212 161616 202020 242424

 
 
De zwarte stippen geven de waterstand aan in Delfzijl op 23 juni 2006. 
Grafiek 1 is een eerste benadering. De formule die bij deze grafiek hoort 
is 5 152sin(0,51( 8,5))w t   . De open stippen geven het verschil aan 

tussen de werkelijke waterstand en grafiek 1. Een grafiek door de open 
stippen kan benaderd worden met grafiek 2. 
 

2p 19 Leg uit hoe je in figuur 2 kunt zien dat grafiek 1 in ongeveer de helft van 
de tijd te hoge en in ongeveer de helft van de tijd te lage schattingen 
geeft. 
 
De formule die bij grafiek 2 hoort is van de vorm sin( ( ))w a b c t d   . 

Door de formules van grafiek 1 en grafiek 2 te combineren krijg je een 
nieuwe formule waarvan de grafiek veel beter past bij de punten die de 
werkelijke waterstand weergeven. 

5p 20 Stel deze nieuwe formule met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage 
op. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Voetbalwedstrijden 

 
De eindstand van de Nederlandse voetbalcompetitie van het seizoen 
2008–2009 staat in onderstaande tabel. 
 
tabel 

plaats ploeg punten  plaats ploeg punten 

1 AZ 80  10 Vitesse 43 

2 FC Twente 69  11 NEC 42 

3 Ajax 68  12 Willem II 37 

4 PSV 65  13 Sparta Rotterdam 35 

5 SC Heerenveen 60  14 ADO Den Haag 32 

6 FC Groningen 56  15 Heracles Almelo 32 

7 Feyenoord 45  16 Roda JC 30 

8 NAC Breda 45  17 De Graafschap 30 

9 FC Utrecht 44  18 FC Volendam 29 

 
De 18 ploegen hebben een hele competitie tegen elkaar gespeeld, dat 
betekent dat elke ploeg tegen elke andere ploeg een thuiswedstrijd en 
een uitwedstrijd heeft gespeeld. 
 
Voor een overwinning krijgt een ploeg 3 punten, voor een gelijkspel 1 punt 
en voor een verliespartij geen punten. 

6p 21 Onderzoek hoeveel wedstrijden in deze competitie zijn geëindigd in een 
gelijkspel. 
 
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 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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 VW-1024-f-14-1-c 4 lees verder ►►► 
 

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

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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 VW-1024-f-14-1-c 5 lees verder ►►► 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Uitslagen voorspellen  
 

 1 maximumscore 3 
• De afstand tussen Wilders en Thieme is 42 2 
• De conclusie: niet meer dan twee maal zo groot 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Bij gelijke voorspellingen is de afstand 0 1 
• Als de voorspellingen ongelijk zijn dan heeft iemand meer zetels bij de 

ene partij voorspeld, maar hetzelfde aantal zetels zal bij die persoon bij 
een andere partij (of andere partijen) moeten ontbreken  1 

• Op deze manier kunnen uitsluitend even afstanden ontstaan 1 

of 

• Als je van een partij één zetel verplaatst, moet die er bij een andere 
partij weer bij waardoor er op 2 plaatsen een verschil van 1 ontstaat 1 

• De afstand neemt daardoor met 2 toe of af of blijft gelijk 1 
• Omdat afstand 0 mogelijk is (of een andere even afstand, zie tabel 2), is 

de afstand dus altijd even 1 
 

 3 maximumscore 3 
• 300 is de maximaal mogelijke afstand, dus de voorspellingen mogen 

voor geen enkele zetel hetzelfde zijn 1 
• Dit betekent dat elke partij maar van één voorspeller zetels mag krijgen 1 
• Dit is onmogelijk als er meer voorspellers dan partijen zijn: vanaf 12 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 6 lees verder ►►► 
 

De bevolking van Oeganda 
 

 4 maximumscore 3 
• Een berekening van een percentage groter dan 2, bijvoorbeeld voor 

1983: 13749915 13470393 100% 2,1%
13470393

−
⋅ ≈   2 

• In 1983 wijkt het model meer dan 2% af, dus de bewering is niet juist 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Voor grote waarden van t nadert 0,965t  (willekeurig dicht) tot 0 1 
• Dan nadert de noemer tot 1 1 
• Dan nadert U tot 300 miljoen 1 
 

 6 maximumscore 4 
• [0,965 ]' 0,965 ln(0,965)t t= ⋅  1 

• 2

d (1 22,8 0,965 ) 0 300 22,8 0,965 ln(0,965)
d (1 22,8 0,965 )

t t

t

U
t

+ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
=

+ ⋅
 2 

• 2 2

d 300 22,8 0,965 ln(0,965) 244 0,965
d (1 22,8 0,965 ) (1 22,8 0,965 )

t t

t t

U
t

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ≈

+ ⋅ + ⋅
  1 

of 

• 1300(1 22,8 0,965 )tU −= + ⋅   1 
• [0,965 ]' 0,965 ln(0,965)t t= ⋅   1 

• 2d 300(1 22,8 0,965 ) 22,8 0,965 ln(0,965)
d

t tU
t

−= − + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1 

• 2 2

d 300 22,8 0,965 ln(0,965) 244 0,965
d (1 22,8 0,965 ) (1 22,8 0,965 )

t t

t t

U
t

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ≈

+ ⋅ + ⋅
  1 

 
 7 maximumscore 4 

• Het maximum van de afgeleide moet worden bepaald 1 
• Beschrijven hoe met de GR bepaald kan worden voor welke waarde van 

t deze afgeleide maximaal is 1 
• 87,8t ≈  1 
• Het antwoord: in 2067 (of 2068) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Keramiek 
 

 8 maximumscore 4 
• Het aantal mogelijkheden voor de achterste rij moet vermenigvuldigd 

worden met het aantal mogelijkheden voor de voorste en de middelste 
rij 1 

• Voor de achterste rij zijn er 4! mogelijkheden 1 
• Voor de voorste en middelste rij zijn er inclusief het reservehuisje  

10 9 8 7 6 5 4 3 2⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 10!) mogelijkheden 1 
• In totaal zijn er 4! 10 9 8 7 6 5 4 3 2⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (of 4! 10!⋅ ) = 87 091 200 

mogelijkheden 1 
 

 9 maximumscore 6 

• 2
(8,16 17360) 1 ( 20) 8,16

(8,16 17360)
T Tv'

T
− ⋅ − − ⋅

=
−

  2 

• Dit herleiden tot 2
17196,8

(8,16 17360)
v'

T
−

=
−

 1 

• De teller is altijd negatief en de noemer positief dus v'  is negatief dus 
de opwarmsnelheid (v) daalt bij hogere temperatuur 1 

• Voor grotere T wordt de noemer kleiner (en de teller blijft gelijk), dus 
v'  neemt af (wordt sterker negatief) 1 

• Omdat v'  afneemt (steeds sterker negatief wordt), is er sprake van een 
toenemende daling van de maximale opwarmsnelheid (v) bij 
toenemende oventemperatuur 1 

of 

• 2
(8,16 17360) 1 ( 20) 8,16

(8,16 17360)
T Tv'

T
− ⋅ − − ⋅

=
−

 (of 2
17196,8

(8,16 17360)
v'

T
−

=
−

) 2 

• Een schets van de grafiek van v'  1 
• v'  is negatief dus de opwarmsnelheid (v) daalt bij toenemende 

oventemperatuur  1 
• Voor grotere T neemt v'  af (wordt sterker negatief) dus er is sprake van 

een toenemende daling van de maximale opwarmsnelheid (v) bij 
toenemende oventemperatuur 2 

 
Opmerking 
Voor een antwoord gebaseerd op een T-waarde groter dan 1325, 
ten hoogste 5 scorepunten toekennen. 
 

 10 maximumscore 3 
• Bij de maximale temperatuur is 0v =  1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 200,197 0
8,16 17360

T
T
−

+ =
−

 met de GR of 

algebraïsch opgelost kan worden 1 
• De maximale temperatuur is 1319 (of 1320) (ºC) (of nauwkeuriger) 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 11 maximumscore 5 
• Twee punten aflezen uit de figuur, bijvoorbeeld (9,7; 600) en 

(14,7; 1100) 1 
• De stijging is 100 (ºC per uur) 1 
• Voor T = 1100 ºC is 0,07v ≈  (ºC per seconde) (of nauwkeuriger) 1 
• Voor temperaturen beneden 1100 ºC is de maximale opwarmsnelheid 

groter dan 0,07 (ºC per seconde) 1 
• 100 ºC per uur komt overeen met 0,03 ºC per seconde (of 

nauwkeuriger) en dit is minder dan 0,07 (dus de werkelijke 
opwarmsnelheid is inderdaad kleiner dan de maximale opwarmsnelheid) 1 

 
Opmerking 
Bij het aflezen van de tijden uit de grafiek is de toegestane marge 0,2 uur. 
 

 12 maximumscore 5 
Een berekening als: 
• Het verschil tussen T en V is 20 ºC, dus a = 20 1 
• In de formule voor V is b de beginwaarde, dus b = 630 1 

• De groeifactor per 8 uur is 70
630

  1 

• De groeifactor per uur is 
1
870

630
 
 
 

 1 

• 
1
870ln 0,27

630
c  = ≈ − 

 
 (of nauwkeuriger) 1 

 
Opmerking 
Als de groeifactor berekend is met andere waarden uit de tabel, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Ontslagvergoedingen 
 

 13 maximumscore 3 
• 9 dienstjaren tussen 40 en 50 jaar en 5 dienstjaren vanaf 50 jaar 1 
• 9 1,5 5 2 23,5A = ⋅ + ⋅ =   1 
• 23,5 3464 0,75⋅ ⋅  geeft een ontslagvergoeding van € 61 053 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 14 maximumscore 5 
• 20,5 1 91700B⋅ ⋅ =  geeft 4473B ≈  1 
• 16 dienstjaren voor 40 jaar geeft 11 dienstjaren voor 35 jaar en 5 erna 1 
• In de nieuwe situatie geldt 11 0,5 8 1 13,5= ⋅ + ⋅ =A  1 
• De nieuwe ontslagvergoeding is 13,5 4473 1 60386⋅ ⋅ ≈  1 

• 60386 91700 100% 34,1%
91700
−

⋅ ≈ −  dus 34% (of nauwkeuriger) lager 1 

of 

• 16 dienstjaren voor 40 jaar geeft 11 dienstjaren voor 35 jaar en 5 erna 1 
• In de nieuwe situatie geldt 11 0,5 8 1 13,5= ⋅ + ⋅ =A  1 
• B  en C  blijven gelijk, dus alleen de daling van A  is van belang 2 

• 13,5 20,5 100% 34,1%
20,5
−

⋅ ≈ −  dus 34% (of nauwkeuriger) lager 1 

 
 15 maximumscore 3 

• Voor elke leeftijd is de nieuwe weegfactor gelijk aan of kleiner dan de 
oude weegfactor 2 

• Er is dus geen situatie mogelijk waarin een werknemer er op vooruit 
gaat 1 

 
 16 maximumscore 5 

• De waarden voor L zijn 2,08 en 2,16 1 
• De waarden voor D zijn 11 en 12 1 
• De waarden voor H zijn 2 en 2 1 

• 5L DZ
H
⋅ ⋅

=  geeft voor Z de waarden 57,2 en 64,8 1 

• Maar Z is maximaal 60, dus voor x = 52 geldt Z = 60  1 
 

 17 maximumscore 5 

• 2( 25)
25

xL −
=   1 

• 40D x= −   1 

• 

2( 25) ( 40) 5
25

4

−
⋅ − ⋅

=

x x
Z   1 

• 0,1( 25)( 40)Z x x= − −   1 
• 20,1 6,5 100Z x x= − +  of a = 0,1; b = –6,5 en c = 100  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Eb en vloed 
 

 18 maximumscore 4 
• Het berekenen van het juiste maximum van de grafiek geeft t ≈ 22,3 1 
• Aflezen in de grafiek: het is ’s avonds hoogwater om 22:40 uur 1 
• t ≈ 22,3 komt overeen met 22:18 uur (of 22:19 uur) 1 
• Het verschil is 22 (of 21) (minuten) 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van het tijdstip van hoogwater is een marge van 10 minuten 
toegestaan. 
 

 19 maximumscore 2 
• Voor elk half uur is een open stip getekend (of: de open stippen zijn 

gelijkmatig verdeeld over de horizontale as) 1 
• Er liggen ongeveer evenveel open stippen boven als onder de 

horizontale as, dus grafiek 1 geeft in ongeveer de helft van de tijd een 
te hoge en in ongeveer de helft van de tijd een te lage schatting 1 

of 

• Voor elk half uur is een dichte stip getekend (of: de dichte stippen zijn 
gelijkmatig verdeeld over de horizontale as) 1 

• Er liggen ongeveer evenveel dichte stippen boven als onder grafiek 1, 
dus grafiek 1 geeft in ongeveer de helft van de tijd een te hoge en in 
ongeveer de helft van de tijd een te lage schatting 1 

 
 20 maximumscore 5 

• Het berekenen (of aflezen in de grafiek) van de evenwichtsstand geeft 
0 (cm) en het berekenen (of aflezen in de grafiek) van de amplitude 
geeft 21 (cm) 1 

• Het berekenen (of aflezen in de grafiek) van de periode geeft 6,2 (uur) 1 
• Op (bijvoorbeeld) t = 0,8 gaat de grafiek stijgend door de 

evenwichtsstand  1 
• De formule bij grafiek 2 is 21sin(1,0( 0,8))w t= −   1 
• De nieuwe formule van de waterstand is 

5 152sin(0,51( 8,5)) 21sin(1,0( 0,8))w t t= + − + −  1 
 
Opmerkingen 
− De berekende (of afgelezen) waarden van de evenwichtsstand en de 

amplitude mogen ten hoogste 5 cm afwijken. 
− De berekende (of afgelezen) waarden van de periode en het punt waar 

de grafiek stijgend door de evenwichtsstand gaat mogen ten hoogste 0,2 
uur afwijken.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-14-1-c 11 lees verder ►►► 
 

Voetbalwedstrijden 
 

 21 maximumscore 6 
Een aanpak als: 
• Er zijn in totaal 842 punten behaald in deze competitie 1 
• Er zijn in totaal 18 17 306⋅ =  wedstrijden gespeeld in deze competitie 1 
• Als er geen enkele wedstrijd in een gelijkspel zou zijn geëindigd, 

zouden er in totaal 306 3 918⋅ =  punten zijn behaald 1 
• Voor elke wedstrijd die eindigt in een gelijkspel wordt er in totaal 

1 punt minder behaald 2 
• In totaal zijn er 918 – 842 = 76 wedstrijden geëindigd in een gelijkspel 1 

of 

• Er zijn in totaal 842 punten behaald in deze competitie 1 
• Er zijn in totaal 18 17 306⋅ =  wedstrijden gespeeld in deze competitie 1 
• Als een wedstrijd met een winnaar eindigt, komen er 3 punten bij het 

totaal, als een wedstrijd in gelijkspel eindigt, komen er 2 punten bij het 
totaal, dus 3 2 842w g+ =  2 

• Omdat iedere wedstrijd eindigt met een winnaar of een gelijkspel 
oplevert, moet gelden 306w g+ =  1 

• Hieruit volgt dat  g = 76, dus zijn er 76 wedstrijden geëindigd in een 
gelijkspel 1 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle 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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VW-1024-f-14-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

wiskunde A (pilot) vwo 

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A (pilot) vwo: 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 4 moet het antwoord: 
 
• Een berekening van een percentage groter dan 2, bijvoorbeeld voor 1983: 

13749915 13470393
100% 2,1%

13470393


    2 

• In 1983 wijkt het model meer dan 2% af, dus de bewering is niet juist 1 
 
vervangen worden door: 
 
• Een berekening van een percentage groter dan 2, bijvoorbeeld voor 1983: 

13749915 13470393
100% 2,1%

13470393


   (, dus de bewering is niet juist) 3 

 
en 
 
Op pagina 6, bij vraag 5 moet het antwoord achter het derde deelscorebolletje: 
 
• Dan nadert U tot 300 miljoen 1 
 
vervangen worden door: 
 
• De grenswaarde is 300 (miljoen) (of: U nadert tot 300) 1 
 
en 
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VW-1024-f-14-1-c-A 

 
Op pagina 8, bij vraag 13 moet het antwoord achter het derde deelscorebolletje: 
 
• 23,5 3464 0,75   geeft een ontslagvergoeding van € 61 053 1 

 
vervangen worden door: 
 
• 23,5 3464 0,75   geeft een ontslagvergoeding van (€) 61 053 1 

 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A (pilot) vwo. 
  
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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VW-1024-a-14-2-o  

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) X

X
n


   

 

Binomiale verdeling  

Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p   Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 

Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

X
Z





 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )g

X g Z


  


 

 

Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g

x g x
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Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Wikipedia 

 
Wikipedia is een internationale internet-encyclopedie.  
In maart 2012 bevatte de Nederlandstalige editie ruim één miljoen 
artikelen. In de tabel staan gegevens van 2012. 

tabel 

datum 22 maart 29 maart 5 april 12 april 19 april 
aantal 1 033 414 1 034 660 1 035 882 1 037 184 1 038 340 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, groeit het aantal artikelen flink. 
Sommigen beweren dat hier sprake is van lineaire groei, anderen houden 
het op exponentiële groei.  

4p 1 Onderzoek elk van deze beweringen.  
 
Over een langere periode bleek de groei sterker te worden: in de 
23 weken van 19 april tot 27 september 2012 groeide de Nederlandstalige 
Wikipedia uit tot 1 120 987 artikelen. 
Neem aan dat het aantal artikelen vanaf 19 april exponentieel groeide en 
in de toekomst met dezelfde factor blijft groeien. 

4p 2 Bereken het aantal artikelen op 19 april 2014. 
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De relatief grote omvang van de Nederlandstalige Wikipedia is voor een 
deel te verklaren door het grote aantal door computers gegenereerde 
artikelen. Het zijn wel echte artikelen maar ze zijn erg kort en geven 
informatie die niet bijzonder interessant is. Een voorbeeld van zo'n artikel: 
 

Miedzianów 

Miedzianów is een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen. De 
plaats maakt deel uit van de gemeente Nowe Skalmierzyce en telt 200 
inwoners. 

 
Het valt niet op dat er zo veel van deze artikelen zijn. Alleen door in het 
beginscherm van Wikipedia een willekeurige pagina te vragen, komen 
deze 'computerartikelen' tevoorschijn. 
 
In januari 2013 werd vastgesteld dat een derde deel van alle artikelen 
door computers gegenereerd was. Het aantal gewone artikelen groeide op 
dat moment exponentieel met een jaarlijkse toename van 5%. Het aantal 
computerartikelen groeide echter jaarlijks met 17%. Veronderstel dat de 
groei van beide soorten artikelen zich de jaren erna op dezelfde wijze 
voortzet. 

5p 3 Bereken na hoeveel jaar er meer computergegeneerde artikelen zullen 
zijn dan gewone artikelen. Geef je antwoord in maanden nauwkeurig.  
 
Inmiddels wordt beweerd dat meer dan 40% van alle artikelen van de 
Nederlandstalige Wikipedia door een computer gegenereerd is. Bij een 
test in 2014 werden 50 willekeurige artikelen opgevraagd. Daarvan waren 
er 28 door een computer gegenereerd. 

6p 4 Onderzoek met het toetsen van hypothesen met een significantieniveau 
van 1% of dit voldoende reden geeft om te veronderstellen dat meer dan 
40% van de artikelen computerartikelen zijn. 
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Touchscreens 

 
Bij het ontwerpen van touchscreens (aanraakschermen) foto 
voor moderne media als tablets en mobiele telefoons 
besteedt men veel aandacht aan het gebruiksgemak. 
Gebruikers willen immers snel kunnen navigeren.  
Op de foto zie je een touchscreen met een menu 
bestaande uit 13 knoppen. 
 
De tijd die je nodig hebt om in een menu de juiste knop 
te vinden, hangt mede af van het aantal knoppen in het 
menu. 
Volgens de psycholoog Hick kun je deze benodigde 
tijd T berekenen met de formule: 

 2( ) log( 1)T n b n    

Hierbij is T de tijd in seconden, n het aantal knoppen in het menu en 
b een positieve constante die afhangt van de behendigheid van de 
gebruiker. 
 
In deze opgave kijken we naar dit model van Hick. 
Om de juiste knop te vinden op het touchscreen van de foto heeft Irene 
8 seconden nodig. 

3p 5 Bereken haar waarde van b in één decimaal nauwkeurig. 
 
Pim is veel handiger met een touchscreen dan zijn vader. Hij kan in een 
menu met 16 knoppen even snel de juiste knop vinden als zijn vader in 
een menu met 4 knoppen. Dit betekent dat zijn b-waarde (bp) kleiner is 

dan de b-waarde van zijn vader (bv). 
4p 6 Onderzoek of dit betekent dat de b-waarde van Pim precies half zo groot 

is als die van zijn vader.  
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Sommige gebruikers vinden een menu met veel knoppen onoverzichtelijk. 
Daarom deelt men een menu soms op in submenu's met minder knoppen.  
Als er bijvoorbeeld in totaal 18 knoppen zijn, kan de ontwerper ervoor 
kiezen om: 

methode I  één menu van 18 knoppen te maken  

of 

methode II een menu met 3 knoppen te maken, waarbij na elk van de 
3 mogelijke keuzes weer een submenu met 6 knoppen 
verschijnt.  

De gebruiker wint hiermee overzichtelijkheid want hij weet nu precies in 
welk submenu hij moet zoeken, maar hij verliest tijd omdat hij twee keer 
(in een menu) de juiste knop moet zien te vinden. 
 
Als b = 0,9 duurt het keuzeproces bij methode II minstens 0,5 seconde 
langer dan bij methode I. 

3p 7 Toon met behulp van de formule voor T(n) aan dat dit juist is.  
 
Uit de formule volgt dat één menu met alle knoppen altijd sneller werkt 
dan een opdeling in submenu's. Dus: één menu met p q  knoppen is altijd 

sneller dan een hoofdmenu met p knoppen gevolgd door p submenu's met 
elk q knoppen. 

4p 8 Neem b = 1 en toon aan dat ( ) ( )T p T q altijd groter is dan ( ).T p q  
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Wind mee, wind tegen 

 
Op de site buienradar.nl kun je figuur 
verschillende weerkaarten bekijken. 
De kaarten bevatten actuele 
weergegevens zoals temperatuur, 
windkracht en windrichting. In de 
figuur hiernaast zie je de windkaart 
van Nederland op maandag 11 maart 
2013 om 20:40 uur. Deze kaart is 
gebaseerd op gegevens van KNMI-
meetstations die over Nederland zijn 
verspreid. Deze meetstations geven 
elke 10 minuten een nieuwe 
waarneming af.  
 
In Nederland zijn er 53 officiële 
KNMI-meetstations. 

2p 9 Bereken hoeveel waarnemingen er 
elke dag in totaal door de officiële meetstations aan het KNMI worden 
doorgegeven. 
 
Als je in de ochtend van huis naar school fietst en in de middag 
terugfietst, kan de wind invloed hebben op je totale reistijd. Hoe dat zit, 
onderzoeken we in de rest van deze opgave. 
 
Sylvia woont 10 km van school. Zij fietst elke schooldag. We gaan ervan 
uit dat als er geen wind is, haar snelheid constant 20 km/u is. Haar totale 
reistijd is op zo'n schooldag dus 1 uur. 
Meestal waait het echter. We veronderstellen dat Sylvia altijd wind mee 
heeft op de heenweg en wind tegen op de terugweg en dat de wind de 
hele dag constant is. Dan is Sylvia's snelheid op de heenweg  
20 + w km/u en op de terugweg 20 — w km/u. Hierbij geldt 0 20.w   
 
Op een dag geldt w = 5. Sylvia's totale reistijd is die dag langer dan 1 uur. 

4p 10 Bereken hoeveel minuten haar totale reistijd die dag langer is dan 1 uur.  
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Sylvia's totale reistijd T in uren wordt gegeven door de formule: 

 2
400

400
T

w



 

De formule voor T kan worden gevonden door een formule voor de reistijd 
voor de heenweg en een formule voor de reistijd voor de terugweg op te 
stellen en deze formules bij elkaar op te tellen. 

5p 11 Stel deze formules op en toon daarmee aan dat de bovenstaande formule 
voor T juist is. 
 
Op een dag is Sylvia's totale reistijd 1 uur en 20 minuten.  

3p 12 Bereken de waarde van w op die dag. 
 
Met de formule voor Sylvia's totale reistijd kun je zonder te rekenen 
beredeneren dat haar totale reistijd op een dag met wind groter is dan op 
een dag zonder wind.  

3p 13 Geef zo'n redenering. 
 
Dat de totale reistijd toeneemt als w toeneemt, kun je ook aantonen met 
behulp van de afgeleide van T. 

5p 14 Stel een formule op voor de afgeleide van T en toon daarmee aan dat de 
totale reistijd toeneemt als w toeneemt. 
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Financieel risico 

 
Value-at-Risk-model 
Sinds de financiële crisis van 2009 zijn banken verplicht hun financiële 
risico's extra in de gaten te houden. Een veelgebruikte manier om 
financieel risico in te schatten is het Value-at-Risk-model (VaR). Dit is een 
statistisch model dat het mogelijke verlies op een aandelenportefeuille 
van een bank berekent.  
 
De maandopbrengsten van 1000 maanden van een aandelenportefeuille 
zijn verzameld. Deze opbrengsten zijn weergegeven in een 
frequentieverdeling. Zie de figuur. Langs de horizontale as zijn de 
maandopbrengsten gezet in duizenden euro's. Uit de figuur kun je 
bijvoorbeeld afleiden dat er 68 keer een maandwinst is behaald tussen 
€ 7 500 en € 12 500. Ook kun je afleiden dat er 43 keer een verlies was 
tussen € 22 500 en € 27 500.  
 
figuur 

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

maandopbrengst in duizenden euro´s

frequentie

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
 

Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage. Op basis van de figuur 
wordt een model gemaakt. In dat model wordt gesteld dat de kans op een 
verlies de komende maand van € 42 500 of meer gelijk is aan 5%. Op 
basis van de figuur kan ook een schatting worden gemaakt van de kans 
dat de volgende maand het verlies € 17 500 of meer zal zijn. 

4p 15 Bereken deze schatting in procenten met behulp van de figuur op de 
uitwerkbijlage. 
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De € 42 500 uit het voorbeeld wordt de 5%-VaR van de maandopbrengst 
van deze aandelenportefeuille genoemd: het bedrag dat je in een maand 
met een kans van 5% ten minste riskeert te verliezen.  
De VaR kan ook berekend worden voor andere tijdsperioden dan een 
maand, bijvoorbeeld een week of 10 dagen en ook voor andere 
kanspercentages, bijvoorbeeld 1%.  
 
De weekopbrengst van een bepaalde aandelenportefeuille is normaal 
verdeeld met een gemiddelde van € 752 en een standaardafwijking van 
€ 2500. De 1%-VaR van de weekopbrengst is het verlies dat men met een 
kans van 1% de komende week ten minste zal lijden. 

3p 16 Bereken de 1%-VaR van de weekopbrengst van deze 
aandelenportefeuille in euro's nauwkeurig. 
 
In het zogenoemde akkoord van Basel staan eisen voor de minimale 
hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden om ervoor te zorgen 
dat ze niet te snel in financiële problemen komen. Vereenvoudigd kan 
gesteld worden dat het minimaal vereiste kapitaal gelijk is aan driemaal 
de 1%-VaR van de tiendaagse opbrengst.  
 
De dagopbrengst van een aandelenportefeuille van een bepaalde bank is 
normaal verdeeld met een gemiddelde van 380 000 euro en een 
standaardafwijking van 1,4 miljoen euro.  
Aangenomen wordt dat de dagopbrengsten onafhankelijk van elkaar zijn. 
De som van de dagopbrengsten is in dat geval ook normaal verdeeld.  

5p 17 Bereken de minimale hoeveelheid kapitaal die de bank volgens het 
akkoord van Basel moet aanhouden.  
 
 

Pagina: 716Voor 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).



 VW-1024-a-14-2-o 12 / 13 lees verder ►►►

Risico bij leningen 
Behalve met risico's bij de aandelenportefeuille heeft een bank ook te 
maken met het risico dat leningen niet terugbetaald worden. Om dit risico 
in te schatten worden personen die bij een bank geld geleend hebben 
verdeeld op grond van bepaalde kenmerken in risicocategorieën.  
In de tabel zie je een voorbeeld van zo'n indeling voor een sterk 
vereenvoudigde situatie. 
 
tabel 

categorie aantal personen kans dat de lening terugbetaald wordt 
A 850 95% 
B 530 80% 
C 260 60% 

In dit vereenvoudigde model zijn er drie categorieën en gaan we ervan uit 
dat een lening ofwel helemaal terugbetaald wordt ofwel helemaal niet.  
 

4p 18 Bereken hoe groot de kans volgens het model is dat meer dan de helft 
van de personen in categorie C zijn lening niet terugbetaalt. Geef je 
antwoord in vier decimalen.  
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Vreemde dobbelstenen 

 
De investeerder Warren Buffett houdt van dobbelspelletjes met 
ongebruikelijke dobbelstenen. Hij daagt Bill Gates, de oprichter van 
Microsoft, uit voor een spelletje waarbij ze allebei een dobbelsteen mogen 
werpen. Degene met het hoogste ogenaantal wint. 
 
Ze gebruiken drie dobbelstenen: een blauwe, een groene en een rode. De 
ogenaantallen staan in tabel 1. 

tabel 1 

blauw 3 3 3 3 3 6 
groen 2 2 2 5 5 5 
rood 1 4 4 4 4 4 

Warren laat Bill als eerste een dobbelsteen kiezen, en nadat Bill de 
blauwe pakt, kiest Warren de rode dobbelsteen.  

3p 19 Bereken de kans dat Warren wint. 
 
Even later spelen Warren en Bill weer tegen elkaar, maar de spelregels 
zijn veranderd. Er zijn nu twee blauwe, twee groene en twee rode 
dobbelstenen. Warren kiest twee dobbelstenen van gelijke kleur, waarna 
Bill twee andere dobbelstenen van gelijke kleur moet kiezen. De winnaar 
is degene met de hoogste som van zijn ogenaantallen. 
 
Warren begint. Hij kiest de twee rode dobbelstenen. De kansverdeling 
voor de som van zijn ogenaantallen staat in tabel 2. 

tabel 2 

som 2 5 8 

kans 
1

36
 

10
36

 
25
36

 

Bill kiest de twee groene dobbelstenen.  
6p 20 Bereken de kans dat Bill wint.  

 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2014-2 

 
uitwerkbijlage 
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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 80 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Wikipedia 

 
 1 maximumscore 4 

• De absolute toenames zijn 1246, 1222, 1302 en 1156 1 
• Een passende conclusie  1 
• De groeifactoren zijn 1,001; 1,001; 1,001; en 1,001 (of nauwkeuriger) 1 
• Een passende conclusie 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De groeifactor in deze periode is (ongeveer) 1,0796 1 
• De groeifactor per 2 jaar is 

104
231,0796  2 

• Op 19 april 2014 zijn er dan 1 470 000 (artikelen) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gewerkt is met 104,3 weken, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 3 maximumscore 5 
• De beginwaarde is voor de aantallen gewone artikelen het dubbele van 

die van de computerartikelen 1 
• De beide groeifactoren zijn respectievelijk 1,05 en 1,17  1 
• Opgelost moet worden 2 1,05 1,17x x⋅ =   1 
• De oplossing: 6, 41x ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 6 jaar en 5 maanden  1 
 
Opmerking 
Als gebruik is gemaakt van beginwaarden, leidend tot de juiste conclusie, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 4 maximumscore 6 
• De hypothese 0H : 0,40p =  moet getoetst worden tegen 1H : 0,40p >   1 
• Onder 0H  is het aantal computerartikelen X binomiaal verdeeld met  

n = 50 en p = 0,40 1 
• Berekend moet worden P( X ≥ 28 ) 1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend wordt 1 
• Die kans is 0,02 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,02 > 0,01 dus er is niet voldoende reden om aan te nemen dat meer 

dan 40% van de artikelen door een computer gegenereerd is 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Touchscreens 
 

 5 maximumscore 3 
• Er moet gelden: 2 log(14) 8b ⋅ =  1 

• 2
8

log(14)
b =  (of beschrijven hoe de vergelijking 2 log(14) 8b ⋅ =  

opgelost kan worden) 1 
• Het antwoord: 2,1 1 
 

 6 maximumscore 4 
• p v(16) (4)T T=  dus 2 2

p vlog17 log5b b⋅ = ⋅  1 

• 
2

p v 2
log5
log17

b b= ⋅   1 

• 
2

2
log5 0,6
log17

≈  (of nauwkeuriger) 1 

• De conclusie: de b-waarde van Pim is niet half zo groot  1 
 
Opmerking 
Als gebruik is gemaakt van een fictieve b-waarde voor een van beiden, 
leidend tot de juiste conclusie, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 7 maximumscore 3 
• (18) 3,82T ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (3) 1,8T =  en (6) 2,53T ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (3) (6) (18) 0,5T T T+ − >  1 
 

 8 maximumscore 4 
• Eén menu: 2( ) 1 log( 1)T p q p q⋅ = ⋅ ⋅ +  1 
• Submenu’s: 

2 2 2( ) ( ) 1 log( 1) 1 log( 1) log(( 1)( 1))T p T q p q p q+ = ⋅ + + ⋅ + = + +  1 
• ( 1)( 1) 1p q pq p q+ + = + + +  1 
• 1pq p q+ + +  is groter dan 1pq +  (dus het gestelde is waar omdat de 

functie 2 log( )y x=  stijgend is) 1 
 
Opmerking 
Als slechts gewerkt is met een of meerdere getallenvoorbeelden, hiervoor 
geen scorepunten toekennen.  
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Wind mee, wind tegen 
 

 9 maximumscore 2 
• Elk meetstation geeft 24 6 144⋅ = waarnemingen per dag door 1 
• Het antwoord: 7632 (waarnemingen) 1 
 

 10 maximumscore 4 

• De heenreis duurt 10
25

 (uur) 1 

• De terugreis duurt 10
15

 (uur) 1 

• De totale reistijd is 10 10
25 15

+  (uur) 1 

• Het antwoord: 4 (minuten) 1 
 

 11 maximumscore 5 

• De heenweg duurt 10
20 w+

 (uur) 1 

• De terugweg duurt 10
20 w−

 (uur) 1 

• De totale reistijd is 10 10
20 20w w

+
+ −

 (uur) 1 

• 10 10 10 20 10 20
20 20 20 20 20 20

w w
w w w w w w

− +
+ = ⋅ + ⋅

+ − + − − +
 1 

• De rest van de herleiding 1 
 

 12 maximumscore 3 

• Er moet gelden: 2
400 4

3400 w
=

−
 1 

• w2 = 100 (of beschrijven hoe de vergelijking 2
400 4

3400 w
=

−
 opgelost kan 

worden) 1 
• Het antwoord: w = 10 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat rekent met 1,33 uur of nauwkeuriger, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen.  
 

 13 maximumscore 3 
• Als w = 0, dan T = 1 1 
• Als w groter is dan 0 wordt de noemer van de breuk kleiner dan 400 (de 

teller blijft constant)  1 
• De totale reistijd wordt dan langer (of T > 1) 1 
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 14 maximumscore 5 

• 
2

2 2
d 0 (400 ) 400 2
d (400 )

T w w
w w

⋅ − − ⋅−
=

−
 1 

• 2 2
d 800
d (400 )

T w
w w
=

−
 1 

• De waarde hiervan is positief (als w groter is dan 0) 2 
• Dus T neemt toe als w toeneemt 1 

of 

• Het opstellen van de afgeleide 1 
• Een schets van de grafiek van de afgeleide 2 
• De grafiek ligt boven de x-as 1 
• Dus T neemt toe als w toeneemt 1 
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Financieel risico 
 

 15 maximumscore 4 
• Het aflezen van de frequenties 1, 0, 4, 3, 9, 12, 21, 23, 32, 36, 43 en 58 2 
• Dat geeft een totaal van 242 maandopbrengsten 1 
• Het antwoord: 24% (of nauwkeuriger)  1 
 

 16 maximumscore 3 
• Er moet gelden P( | 752; 2500) 0,01X g< µ = σ = =  1 
• Beschrijven hoe de waarde van g met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: –5064 (dus 5064 euro verlies of meer) 1 
 

 17 maximumscore 5 
• 10μ 380 000 10 3800 000dagen = ⋅ =  (euro) 1 

• 6
10σ 1,4 10 10dagen = ⋅ ⋅  ( 4 430 000≈ (euro)) (of nauwkeuriger) 1 

• De waarde van g in 6P( | 3800 000; 1,4 10 10 ) 0,01X g< µ = σ = ⋅ =  moet 
berekend worden 1 

• De waarde van g is 66,5 10− ⋅  (euro) (of nauwkeuriger) 1 
• Het vereiste kapitaal is 6 66,5 10 3 19,5 10⋅ ⋅ = ⋅  miljoen euro (of 

nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de standaardafwijking van 10 dagen onjuist is berekend, maximaal 
3 scorepunten toekennen. 
 

 18 maximumscore 4 
• Het aantal X dat niet terugbetaalt is binomiaal verdeeld met n = 260 en  

p = 0,40 1 
• Berekend moet worden P( 130)X >  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 0,0004 1 
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Vreemde dobbelstenen 
 

 19 maximumscore 3 
• Warren wint als hij een 4 gooit en Bill een 3 1 

• De kans daarop is voor beiden 5
6

 1 

• De kans dat Warren wint is dus 5 5 25
6 6 36
⋅ =  1 

of 

• Een tabel met alle 36 mogelijke uitkomsten 2 

• De kans dat Warren wint is 25
36

 1 

 
 20 maximumscore 6 

• De kansverdeling voor Bill als hij de groene dobbelstenen pakt, is: 2 

som 4 7 10 

kans 
1
4

 2
4

 1
4

 

• Bill wint als hij 4 heeft en Warren 2, of als hij 7 heeft en Warren 2 of 5, 
of als hij 10 heeft 1 

• De bijbehorende kansen zijn 1 1
4 36
⋅  , 1 11

2 36
⋅ , 1 1

4
⋅  2 

• Het antwoord: 59
144

 (of 0,41 of 41% of nauwkeuriger) 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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VW-1024-a-14-2-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-2 
 

wiskunde A vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A vwo: 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 17 moet het antwoord achter het vijfde deelscorebolletje  
 

• Het vereiste kapitaal is 6 66,5 10 3 19,5 10     miljoen euro (of nauwkeuriger)  1 
 
vervangen worden door: 
 

• Het vereiste kapitaal is 6 66,5 10 3 19,5 10     (of 19,5 miljoen) (euro) (of 
nauwkeuriger)  1 

 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
 
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A vwo. 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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 VW-1024-f-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g

x g x
   

 
Logaritmen 
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Wikipedia 

 
Wikipedia is een internationale internet-encyclopedie. 
In maart 2012 bevatte de Nederlandstalige editie ruim één miljoen 
artikelen. In de tabel staan gegevens van 2012. 

tabel 

datum 22 maart 29 maart 5 april 12 april 19 april 
aantal 1 033 414 1 034 660 1 035 882 1 037 184 1 038 340 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, groeit het aantal artikelen flink. 
Sommigen beweren dat hier sprake is van lineaire groei, anderen houden 
het op exponentiële groei.  

4p 1 Onderzoek elk van deze beweringen.  
 
Over een langere periode bleek de groei sterker te worden: in de 
23 weken van 19 april tot 27 september 2012 groeide de Nederlandstalige 
Wikipedia uit tot 1 120 987 artikelen. 
Neem aan dat het aantal artikelen vanaf 19 april exponentieel groeide en 
in de toekomst met dezelfde factor blijft groeien. 

4p 2 Bereken het aantal artikelen op 19 april 2014. 
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De relatief grote omvang van de Nederlandstalige Wikipedia is voor een 
deel te verklaren door het grote aantal door computers gegenereerde 
artikelen. Het zijn wel echte artikelen maar ze zijn erg kort en geven 
informatie die niet bijzonder interessant is. Een voorbeeld van zo'n artikel: 
 

Miedzianów 

Miedzianów is een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen. De 
plaats maakt deel uit van de gemeente Nowe Skalmierzyce en telt 200 
inwoners. 

 
Het valt niet op dat er zo veel van deze artikelen zijn. Alleen door in het 
beginscherm van Wikipedia een willekeurige pagina te vragen, komen 
deze 'computerartikelen' tevoorschijn. 
 
In januari 2013 werd vastgesteld dat een derde deel van alle artikelen 
door computers gegenereerd was. Het aantal gewone artikelen groeide op 
dat moment exponentieel met een jaarlijkse toename van 5%. Het aantal 
computerartikelen groeide echter jaarlijks met 17%. Veronderstel dat de 
groei van beide soorten artikelen zich de jaren erna op dezelfde wijze 
voortzet. 

5p 3 Bereken na hoeveel jaar er meer computergegeneerde artikelen zullen 
zijn dan gewone artikelen. Geef je antwoord in maanden nauwkeurig.  
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Touchscreens 

 
Bij het ontwerpen van touchscreens (aanraakschermen) foto 
voor moderne media als tablets en mobiele telefoons 
besteedt men veel aandacht aan het gebruiksgemak. 
Gebruikers willen immers snel kunnen navigeren.  
Op de foto zie je een touchscreen met een menu 
bestaande uit 13 knoppen. 
 
De tijd die je nodig hebt om in een menu de juiste knop 
te vinden, hangt mede af van het aantal knoppen in het 
menu. 
Volgens de psycholoog Hick kun je deze benodigde 
tijd T berekenen met de formule: 

 ( ) ln( 1)T n b n    

Hierbij is T de tijd in seconden, n het aantal knoppen in het menu en 
b een positieve constante die afhangt van de behendigheid van de 
gebruiker. 
 
In deze opgave kijken we naar dit model van Hick. 
Om de juiste knop te vinden op het touchscreen van de foto heeft Irene 
8 seconden nodig. 

3p 4 Bereken haar waarde van b in twee decimalen nauwkeurig. 
 
Pim is veel handiger met een touchscreen dan zijn vader. Hij kan in een 
menu met 16 knoppen even snel de juiste knop vinden als zijn vader in 
een menu met 4 knoppen. Dit betekent dat zijn b-waarde (bp) kleiner is 

dan de b-waarde van zijn vader (bv). 
4p 5 Onderzoek of dit betekent dat de b-waarde van Pim precies half zo groot 

is als die van zijn vader.  
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Sommige gebruikers vinden een menu met veel knoppen onoverzichtelijk. 
Daarom deelt men een menu soms op in submenu's met minder knoppen.  
Als er bijvoorbeeld in totaal 18 knoppen zijn, kan de ontwerper ervoor 
kiezen om: 

methode I  één menu van 18 knoppen te maken  

of 

methode II een menu met 3 knoppen te maken, waarbij na elk van de 
3 mogelijke keuzes weer een submenu met 6 knoppen 
verschijnt.  

De gebruiker wint hiermee overzichtelijkheid want hij weet nu precies in 
welk submenu hij moet zoeken, maar hij verliest tijd omdat hij twee keer 
(in een menu) de juiste knop moet zien te vinden. 
 
Als b = 1,4 duurt het keuzeproces bij methode II minstens 0,5 seconde 
langer dan bij methode I. 

3p 6 Toon met behulp van de formule voor T(n) aan dat dit juist is.  
 
Uit de formule volgt dat één menu met alle knoppen altijd sneller werkt 
dan een opdeling in submenu's. Dus: één menu met p q  knoppen is altijd 

sneller dan een hoofdmenu met p knoppen gevolgd door p submenu's met 
elk q knoppen. 

4p 7 Neem b = 1 en toon aan dat ( ) ( )T p T q altijd groter is dan ( ).T p q  
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Wind mee, wind tegen 

 
Op de site buienradar.nl kun je figuur 
verschillende weerkaarten bekijken. 
De kaarten bevatten actuele 
weergegevens zoals temperatuur, 
windkracht en windrichting. In de 
figuur hiernaast zie je de windkaart 
van Nederland op maandag 11 maart 
2013 om 20:40 uur. Deze kaart is 
gebaseerd op gegevens van KNMI-
meetstations die over Nederland zijn 
verspreid. Deze meetstations geven 
elke 10 minuten een nieuwe 
waarneming af.  
 
In Nederland zijn er 53 officiële 
KNMI-meetstations. 

2p 8 Bereken hoeveel waarnemingen er 
elke dag in totaal door de officiële meetstations aan het KNMI worden 
doorgegeven. 
 
Als je in de ochtend van huis naar school fietst en in de middag 
terugfietst, kan de wind invloed hebben op je totale reistijd. Hoe dat zit, 
onderzoeken we in de rest van deze opgave. 
 
Sylvia woont 10 km van school. Zij fietst elke schooldag. We gaan ervan 
uit dat als er geen wind is, haar snelheid constant 20 km/u is. Haar totale 
reistijd is op zo'n schooldag dus 1 uur. 
Meestal waait het echter. We veronderstellen dat Sylvia altijd wind mee 
heeft op de heenweg en wind tegen op de terugweg en dat de wind de 
hele dag constant is. Dan is Sylvia's snelheid op de heenweg  
20 + w km/u en op de terugweg 20 — w km/u. Hierbij geldt 0 20.w   
 
Op een dag geldt w = 5. Sylvia's totale reistijd is die dag langer dan 1 uur. 

4p 9 Bereken hoeveel minuten haar totale reistijd die dag langer is dan 1 uur.  
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Sylvia's totale reistijd T in uren wordt gegeven door de formule: 

 2
400

400
T

w



 

De formule voor T kan worden gevonden door een formule voor de reistijd 
voor de heenweg en een formule voor de reistijd voor de terugweg op te 
stellen en deze formules bij elkaar op te tellen. 

5p 10 Stel deze formules op en toon daarmee aan dat de bovenstaande formule 
voor T juist is. 
 
Op een dag is Sylvia's totale reistijd 1 uur en 20 minuten.  

3p 11 Bereken de waarde van w op die dag. 
 
Met de formule voor Sylvia's totale reistijd kun je zonder te rekenen 
beredeneren dat haar totale reistijd op een dag met wind groter is dan op 
een dag zonder wind.  

3p 12 Geef zo'n redenering. 
 
Dat de totale reistijd toeneemt als w toeneemt, kun je ook aantonen met 
behulp van de afgeleide van T. 

5p 13 Stel een formule op voor de afgeleide van T en toon daarmee aan dat de 
totale reistijd toeneemt als w toeneemt. 
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Muziek op cd's 

 
Om muziek digitaal op een cd op te kunnen slaan worden geluidstrillingen 
omgezet in getallen. Elk getal wordt vervolgens weergegeven als een rijtje 
nullen en enen.  
Een rijtje van acht bits, dus acht keer een 0 of een 1, heet een byte. Het 
getal 18 bijvoorbeeld wordt daarbij weergegeven als 00010010. 
 

3p 14 Bereken hoeveel verschillende rijtjes van 8 bits er mogelijk zijn. 
 
Voor veel muziek is het gebruikelijk om een seconde muziek vast te 
leggen in 44 100 rijtjes van 16 bits (van 2 bytes dus). Voor stereomuziek 
wordt het aantal rijtjes nog verdubbeld omdat er zowel voor de linker- als 
voor de rechterluidspreker een rijtje wordt vastgelegd. 
 
De opslagcapaciteit van een cd is 783 megabyte (MB), waarbij we ervan 
uitgaan dat 1 megabyte 1 000 000 bytes is.  

4p 15 Bereken hoeveel minuten stereomuziek in theorie op een cd kan worden 
opgeslagen. 
 
Om rijtjes van 8 bits op een cd te zetten, vormt men elk rijtje van 8 bits om 
tot een code van 14 bits. Dit vermindert de foutgevoeligheid. Een 
voorbeeld van zo'n code van 14 bits is 10010010000000.  
Aan deze codes wordt de eis gesteld dat tussen twee enen minstens twee 
nullen staan. Een code als 00101000000100 kan dus niet als code 
voorkomen omdat er tussen de eerste twee enen slechts één nul staat. 
Door deze eis kan een code maximaal vijf enen bevatten.  

3p 16 Leg uit waarom een code niet zes enen kan bevatten. 
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De verkoop van cd's is de laatste jaren sterk aan het dalen. Een 
belangrijke reden van deze terugloop is de mogelijkheid om muziek te 
downloaden van het internet.  
We zoeken een model waarmee we de toekomstige downloadverkoop 
kunnen beschrijven. Een model dat redelijk past bij de gegevens tot nu 
toe wordt gegeven door de onderstaande formule: 

 
19,0( )

1 26,14 0,73n
D n 

 
 

Hierin is D(n) het aantal downloadverkopen in miljoenen in jaar n, met 
n = 0 is het jaar 2008. De afgeleide van D(n) wordt gegeven door de 
formule: 

 2
156,3 0,73'( )

(1 26,14 0,7 )3

n

n
D n




 
 

3p 17 Beredeneer aan de hand van deze formule van de afgeleide dat de 
downloadverkoop inderdaad stijgt.  
 
Een model dat de toekomstige cd-verkoop beschrijft is het volgende:  

 
( ) 0,91 ( 1)
(0) 18,0

C n C n

C

  
 

 

Hierbij is C(n) het aantal verkochte cd's in miljoenen in jaar n, met n = 1 is 
het jaar 2009. Dus er zijn 18 miljoen cd's verkocht in 2008. 

5p 18 Bepaal in welk jaar het aantal verkochte cd's voor het eerst kleiner is dan 
het aantal downloadverkopen.  
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Zonnebanen 

 
Hoe hoog staat de zon aan de hemel en in welke richting zien we de zon? 
Om dat te onderzoeken zijn grafische voorstellingen van de zogeheten 
zonnebanen aan de hemel een handig hulpmiddel. Voor elke dag van het 
jaar kun je een zonnebaan tekenen. In figuur 1 is dit voor 24 dagen 
gedaan.  
In de figuur is in baan C met een stip aangegeven dat de zon om 12 uur 
precies in het Zuiden (Z) staat, 56º boven de horizon. Ook is aangegeven 
dat in baan C de zon om 17 uur precies in het Westen (W) staat, 
23º boven de horizon. De letters in de figuur staan ook in de tabel en 
horen bij de data in de tabel. Zo kun je zien dat op 13 mei en op 1 
augustus de zon baan C volgt. De figuur staat ook vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
 
figuur 1 

ONO O OZO ZO ZZO Z ZZW ZW WZW W WNW

13u
14u

15u

16u

17u
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20u
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10u
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4u

12u
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M
L
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I
H
G
F
E

C

A
B

D

hoogte van
de zon boven

de horizon
(in graden)

richting van de zon  

tabel 
zonnebanen 52 N.B.
 
A 22 juni   
B 1 juni 12 juli 
C 13 mei 1 augustus 
D 1 mei 13 augustus 
E 12 april 1 september 
F 1 april 12 september 
G 21 maart 23 september 
H 14 maart 1 oktober 
I 1 maart 14 oktober 
J 11 februari 1 november 
K 1 februari 11 november 
L 12 januari 1 december 
M 22 december   

 
3p 19 Onderzoek met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage op welke dagen 

van het jaar de zon 's ochtends om 8 uur al 30º of hoger boven de horizon 
staat. 
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In figuur 1 kun je zien dat de zon elke dag om 12 uur 's middags zijn 
hoogste stand van die dag bereikt1). Uit figuur 1 blijkt ook dat die hoogste 
stand door het jaar heen varieert. Op de uitwerkbijlage zie je een tabel 
met vijf zonnebanen en de hoogte van de zon boven de horizon om 
12:00 uur in graden. Ook zie je een assenstelsel met langs de horizontale 
as de dagen in het jaar en langs de verticale as de hoogte van de zon 
boven de horizon in graden.  

3p 20 Vul op de uitwerkbijlage de tabel verder in en teken de punten uit de tabel 
in het assenstelsel. 
 
De zonnebanen zijn geen sinusoïden. De grafiek van het verband tussen 
de stand van de zon op een vast tijdstip op een bepaalde dag en het 
nummer van die dag in het jaar is wel bij benadering een sinusoïde.  
 
In figuur 2 staat de sinusoïde die een benadering is van het verband 
tussen de hoogte van de zon boven de horizon om 14:00 uur op een 
bepaalde dag en de tijd t in dagen in het jaar. Hierbij is t = 0 op 1 januari 
genomen. De figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.  
 
figuur 2 
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5p 21 Stel op basis van figuur 2 een formule op voor het verband tussen de 
hoogte H van de zon om 14:00 uur op een bepaalde dag en de tijd t in 
dagen in het jaar. Licht je antwoord toe. 
 
 

noot 1 De tijden in de figuur zijn tijden in zogenoemde ware zonnetijd. Deze tijd verschilt van de tijd 

die we in het dagelijks leven gebruiken. De ware zonnetijd kent geen zomer- of wintertijd. In 

deze opgave gebruiken we alleen de tijd zoals aangegeven in de figuur. 
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Eerste Kamerverkiezingen 

 
In Nederland worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de 
leden van de Provinciale Staten (PS). De leden (van de PS) stemmen in 
principe op hun eigen partij, maar het kan strategisch handig zijn om op 
een andere partij te stemmen.  
 
Niet iedere provincie heeft evenveel zetels in de PS. De zetelverdeling 
van de PS (na de verkiezingen van 2 maart 2011) staat in de tabel 
hieronder. In de tabel kun je zien dat de PvdA in Groningen 12 zetels had 
behaald en dus 12 leden had in de PS van Groningen.  
Afhankelijk van het aantal inwoners in de provincie krijgen de leden van 
de PS een stemwaarde bij de verkiezingen van de Eerste Kamer. In de 
laatste kolom van de tabel is te zien dat de stem van een Statenlid uit 
Groningen bij deze verkiezingen telde voor 135 punten. Dat betekent dat 
de partij waarop dit Statenlid stemt 135 punten krijgt door deze stem. 
 
tabel 

 aantallen zetels per partij 

provincie 
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Groningen 12 6 5 3 6 3 3 3 1    1 135

Fryslân 11 6 8 4 3 2 2 3 4   151

Drenthe 12 9 6 4 4 2 2 2    120

Overijssel 9 8 11 4 4 3 2 3 1 2    241

Flevoland 6 9 4 6 3 3 2 3 1 1 1    101

Gelderland 9 11 9 6 5 4 4 3 1 1 2    365

Utrecht 7 11 6 5 4 5 4 2 1 1 1    261

Noord-

Holland 11 13 5 6 5 6 5 1 1 1  1  489

Zuid-

Holland 10 12 6 8 5 5 3 2 1 1 2    641

Zeeland 7 7 6 5 3 2 1 2 4   2 98

Noord-

Brabant 7 12 10 8 8 5 3 1 1    446

Limburg 6 8 10 10 6 2 3 2    239
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We gaan er in deze opgave van uit dat een partij een zetel in de Eerste 
Kamer krijgt als er tenminste 2221 punten behaald worden.  
 
De PvdD kon net een Eerste Kamerzetel behalen want  
135 + 101 + 365 + 261 + 489 + 641 + 446 = 2438 en dat is meer dan de 
benodigde 2221 punten.  
 
De partijen FNP, ONH, PvZ en PvhN gingen een samenwerkingsverband 
aan onder de naam OSF. Daarmee wilden zij een zetel behalen in de 
Eerste Kamer. Uit de tabel blijkt, dat dit niet zou lukken als alleen hun 
8 Statenleden op de OSF-lijst zouden stemmen. 
In de krant NRC van 7 maart 2011 stond een artikel over een 'deal van 
50+ en OSF: tussen 50+ en de OSF is een afspraak in de maak die beide 
partijen een zetel in de Eerste Kamer moet opleveren. Gedacht wordt aan 
een constructie waar twee van de 50+-Statenleden op de OSF stemmen.' 
 
Dat blijkt mogelijk, maar dan moet er ook een Statenlid van de OSF op de 
50+-partij stemmen.  

7p 22 Laat zien dat het op die manier inderdaad mogelijk is om zowel de  
50+-partij als de OSF een zetel in de Eerste Kamer te laten behalen.  
 
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2014-2  

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Pagina: 749Voor 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).



 VW-1024-f-14-2-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

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

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

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Wikipedia 

 
 1 maximumscore 4 

• De absolute toenames zijn 1246, 1222, 1302 en 1156 1 
• Een passende conclusie  1 
• De groeifactoren zijn 1,001; 1,001; 1,001; en 1,001 (of nauwkeuriger) 1 
• Een passende conclusie 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De groeifactor in deze periode is (ongeveer) 1,0796 1 
• De groeifactor per 2 jaar is 

104
231,0796  2 

• Op 19 april 2014 zijn er dan 1 470 000 (artikelen) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als gewerkt is met 104,3 weken, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 3 maximumscore 5 
• De beginwaarde is voor de aantallen gewone artikelen het dubbele van 

die van de computerartikelen 1 
• De beide groeifactoren zijn respectievelijk 1,05 en 1,17  1 
• Opgelost moet worden 2 1,05 1,17x x⋅ =   1 
• De oplossing: 6, 41x ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 6 jaar en 5 maanden  1 
 
Opmerking 
Als gebruik is gemaakt van beginwaarden, leidend tot de juiste conclusie, 
hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Touchscreens 
 

 4 maximumscore 3 
• Er moet gelden: ln(14) 8b ⋅ =  1 

• 8
ln(14)

b =  (of beschrijven hoe de vergelijking ln(14) 8b ⋅ =  opgelost kan 

worden) 1 
• Het antwoord: 3,03 1 
 

 5 maximumscore 4 
• p v(16) (4)T T=  dus p vln(17) ln(5)b b⋅ = ⋅  1 

• p v
ln(5)
ln(17)

b b= ⋅   1 

• ln(5) 0,6
ln(17)

≈  (of nauwkeuriger) 1 

• De conclusie: de b-waarde van Pim is niet half zo groot  1 
 
Opmerking 
Als gebruik is gemaakt van een fictieve b-waarde voor een van beiden, 
leidend tot de juiste conclusie, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 6 maximumscore 3 
• (18) 4,12T ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (3) 1,94T ≈  en (6) 2,72T ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• (3) (6) (18) 0,5T T T+ − >  1 
 

 7 maximumscore 4 
• Eén menu: ( ) 1 ln( 1)T p q p q⋅ = ⋅ ⋅ +  1 
• Submenu’s: ( ) ( ) 1 ln( 1) 1 ln( 1) ln(( 1)( 1))T p T q p q p q+ = ⋅ + + ⋅ + = + +  1 
• ( 1)( 1) 1p q pq p q+ + = + + +  1 
• 1pq p q+ + +  is groter dan 1+pq  (dus het gestelde is waar omdat de 

functie ln( )y x=  stijgend is) 1 
 
Opmerking 
Als slechts gewerkt is met een of meerdere getallenvoorbeelden, hiervoor 
geen scorepunten toekennen.  
 

Pagina: 755Voor 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).



 

 VW-1024-f-14-2-c  7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Wind mee, wind tegen 
 

 8 maximumscore 2 
• Elk meetstation geeft 24 6 144⋅ = waarnemingen per dag door 1 
• Het antwoord: 7632 (waarnemingen) 1 
 

 9 maximumscore 4 

• De heenreis duurt 10
25

(uur) 1 

• De terugreis duurt 10
15

(uur) 1 

• De totale reistijd is 10 10
25 15

+ (uur) 1 

• Het antwoord: 4 (minuten) 1 
 

 10 maximumscore 5 

• De heenweg duurt 10
20 w+

 (uur) 1 

• De terugweg duurt 10
20 w−

 (uur) 1 

• De totale reistijd is 10 10
20 20w w

+
+ −

 (uur) 1 

• 10 10 10 20 10 20
20 20 20 20 20 20

w w
w w w w w w

− +
+ = ⋅ + ⋅

+ − + − − +
 1 

• De rest van de herleiding 1 
 

 11 maximumscore 3 

• Er moet gelden: 2
400 4

3400 w
=

−
 1 

• w2 = 100 (of beschrijven hoe de vergelijking 2
400 4

3400 w
=

−
 opgelost kan 

worden) 1 
• Het antwoord: w = 10 1 
 
Opmerking 
Als de kandidaat rekent met 1,33 uur of nauwkeuriger, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen.  
 

 12 maximumscore 3 
• Als w = 0, dan T = 1 1 
• Als w groter is dan 0 wordt de noemer van de breuk kleiner dan 400 (de 

teller blijft constant)  1 
• De totale reistijd wordt dan langer (of T > 1) 1 
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 VW-1024-f-14-2-c  8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 5 

• 
2

2 2
d 0 (400 ) 400 2
d (400 )

T w w
w w

⋅ − − ⋅−
=

−
 1 

• 2 2
d 800
d (400 )

T w
w w
=

−
 1 

• De waarde hiervan is positief (als w groter is dan 0) 2 
• Dus T neemt toe als w toeneemt 1 

of 

• Het opstellen van de afgeleide 1 
• Een schets van de grafiek van de afgeleide 2 
• De grafiek ligt boven de x-as 1 
• Dus T neemt toe als w toeneemt 1 
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 VW-1024-f-14-2-c  9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Muziek op cd’s 

 
 14 maximumscore 3 

• Op elke plek zijn er twee mogelijkheden (1 of 0) 1 
• Er zijn dus 28 verschillende mogelijkheden 1 
• Het antwoord: 256 1 

of 

• Er zijn 
8
0
 
 
 

 rijtjes van 8 bits met 0 enen, 
8
1
 
 
 

 rijtjes van 8 bits met 

1 een, enz. 1 

• Het totale aantal rijtjes is 
8 8 8 8 8 8

...
0 1 2 3 7 8
           

+ + + + + +           
           

 1 

• Het antwoord: 256 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 82 geen scorepunten toekennen. 
 

 15 maximumscore 4 
• 783 MB is 783 1000000 8⋅ ⋅ bits 1 
• Per minuut worden 60 44100 16 2⋅ ⋅ ⋅  bits vastgelegd 1 

• Dit geeft 783 1000000 8
44100 16 2 60

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 (minuten) 1 

• Het antwoord: 74 (minuten) (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord 73 geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 3 
• Bij zes enen zijn er 14 – 6 = 8 nullen 1 
• Er moeten vijf maal minstens twee nullen tussen de enen staan 1 
• Er zijn dus meer dan acht nullen nodig (dus het is onmogelijk) 1 

of 

• Een rij met zoveel mogelijk enen en met minstens twee nullen tussen 
twee enen is 10010010010010, 01001001001001 of 00100100100100 1 

• Hierin passen hooguit vijf enen 1 
• De code kan geen zes enen bevatten 1 
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 VW-1024-f-14-2-c  10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 3 
• 0,73 0n >  voor alle waarden van n, dus de teller is positief  1 
• De noemer is een kwadraat, dus altijd positief  1 
• De afgeleide is dus altijd positief en dus is de functie D stijgend voor 

alle waarden van n (dus de downloadverkoop stijgt) 1 

of 

• Een schets van de afgeleide  2 
• De afgeleide is altijd positief en dus is de functie D stijgend voor alle 

waarden van n (dus de downloadverkoop stijgt) 1 
 

 18 maximumscore 5 
• ( ) 18,0 0,91nC n = ⋅  2 

• De vergelijking 19,018,0 0,91
1 26,14 0,73

n
n⋅ =

+ ⋅
moet worden opgelost  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden  1 
• Het antwoord: 2018 (of 2017) 1 

of 

• Een tabel met de waarden van D(n) voor in ieder geval n = 9 en n = 10 2 
• Een tabel met de waarden van C(n) voor in ieder geval n = 9 en n = 10 2 
• Het antwoord: 2018 (of 2017) 1 
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 VW-1024-f-14-2-c  11 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Zonnebanen 
 

 19 maximumscore 3 
• Baan D bereikt om 8 uur 's ochtends een hoogte van 30º 1 
• Baan D hoort bij 1 mei en 13 augustus 1 
• Het antwoord: in de periode van 1 mei tot (en met) 13 augustus 1 
 

 20 maximumscore 3 
• Het invullen van de tabel 1 

zonnebaan A 
22 jun 

C 
13 mei 
1 aug 

F 
1 apr 

12 sep 

K 
1 feb 

11 nov 

M 
22 dec 

hoogte van de zon boven de 
horizon om 12:00 uur  
(in graden) 

62,5 56 43 21 15 

• Het tekenen van de punten in het assenstelsel  2 

 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van de hoogte is een maximale afleesmarge van 1 graad 

toegestaan. 
− De punten mogen met een vloeiende lijn verbonden zijn, maar dit hoeft 

niet.  
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 VW-1024-f-14-2-c  12 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 5 

• De evenwichtsstand is 55 11 33
2
+

= (graden) 1 

• De amplitude is 55 33 22− = (graden) 1 

• De periode is 365 (dagen) dus 2π ( 0,017)
365

c = ≈  1 

• Bij t = 75 gaat de grafiek stijgend door de evenwichtsstand 1 
• Een mogelijke formule is 22 sin(0,017( 75)) 33H t= ⋅ − +  1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van de grafiek is een maximale afleesmarge van 1 graad 

toegestaan. 
− Als een leerling heeft gewerkt met 360 dagen, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Eerste Kamerverkiezingen 
 

 22 maximumscore 7 
Een aanpak als:  
• De OSF-partijen en 50+ hebben samen 4446 punten, dus er zijn genoeg 

punten voor 2 zetels 1 
• De deal is mogelijk als deze punten verdeeld kunnen worden in 

2 groepen die beide minstens 2221 punten hebben 2 
• De OSF-partijen hebben samen 1424 punten, dus ze missen nog 797 

punten 1 
• Het doorrekenen van de gevolgen voor de zetelverdeling van twee 50+-

leden en één OSF-lid die stemmen volgens de aangegeven methode  1 
• Het OSF-lid met stemwaarde 135 moet op 50+ stemmen; de 50+ leden 

van 446 en 489 moeten op OSF stemmen 2 
 
 

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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VW-1024-a-13-1-o  

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-13-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X   ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) XX

n


   

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


 

 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
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 VW-1024-a-13-1-o 3 / 15 lees verder ►►►

Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-a-13-1-o 4 / 15 lees verder ►►►

Lichaamsoppervlak 

 
De buitenkant van je lichaam is je lichaamsoppervlak. Gegevens over 
iemands lichaamsoppervlak worden bijvoorbeeld gebruikt voor risico-
analyse bij bestrijdingsmiddelen. De schadelijke stoffen hierin kunnen via 
de huid in het lichaam worden opgenomen. In een rapport van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een tabel te vinden 
waarin onder andere de lichaamsoppervlakte is af te lezen. Een gedeelte 
van deze tabel is hieronder weergegeven.  
 
tabel 
 lichaamsoppervlakte in % van de totale oppervlakte 

leeftijd hoofd romp armen en handen benen en voeten 
 1,5 jaar  16,2 34,0 18,15 31,65 
 17,5 jaar  8,1 32,1 21,0 38,8 

 
Bij jonge kinderen is het hoofd ten opzichte van de rest van het lichaam 
relatief groot. Als kinderen ouder worden, groeien de armen en handen en 
de benen en voeten sneller dan de rest van het lichaam.  
 
Het aandeel van armen en handen in de lichaamsoppervlakte is voor 
kinderen in de periode van 1,5 jaar tot 17,5 jaar gestegen van 18,15% 
naar 21,0%. Ook het aandeel van de benen en voeten is in die 16 jaar 
groter geworden.  

3p 1 Onderzoek of de relatieve toename van het aandeel van armen en 
handen groter is dan de relatieve toename van het aandeel van benen en 
voeten.  
 
In het RIVM-rapport vinden we ook gegevens over de lichaamsgewichten 
van kinderen. Als kinderen ouder worden, neemt het gemiddelde 
lichaamsgewicht toe. Ook de standaardafwijking van het lichaamsgewicht 
neemt toe.  
Het gemiddelde lichaamsgewicht van kinderen van 12,5 jaar is 44,8 kg. 
De 25% lichtste kinderen van 12,5 jaar hebben een lichaamsgewicht van 
hoogstens 39,3 kg. 
 
In de rest van deze opgave nemen we aan dat voor iedere leeftijdsgroep 
het lichaamsgewicht normaal verdeeld is. 
 

4p 2 Bereken de standaardafwijking van het lichaamsgewicht op 12,5-jarige 
leeftijd in één decimaal nauwkeurig. 
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 VW-1024-a-13-1-o 5 / 15 lees verder ►►►

Er zijn ook formules waarmee we de lichaamsoppervlakte kunnen 
berekenen. Voor volwassen vrouwen is de volgende formule de meest 
gebruikte formule: 

 0,725 0,425
Dubois 0,007184S L M    

In deze formule, die ook wel de formule van Dubois wordt genoemd, is 
SDubois de lichaamsoppervlakte in m2, L de lichaamslengte in cm en M het 

lichaamsgewicht in kg.  
Bij een volwassen vrouw met een lengte van 1,75 m hoort dan de formule 

 0,425
Dubois 0,303787S M    

3p 3 Bereken door middel van differentiëren van deze laatste formule de 
waarde van de afgeleide voor M = 66 kg en leg uit wat de betekenis is van 
die waarde.  
 
Voor het berekenen van de lichaamsoppervlakte bij kinderen worden 
vooral de volgende twee formules gebruikt: 

 1
Mosteller 3600S L M    (formule van Mosteller)  

 

 0,3964 0,5378
Haycock 0,024265S L M    (formule van Haycock)  

 
Ook in deze formules is S de lichaamsoppervlakte in m2, L de 
lichaamslengte in cm en M het lichaamsgewicht in kg.  
 
Om de formules beter met elkaar te kunnen vergelijken is het handig om 
de formule van Mosteller in dezelfde vorm te schrijven als de formule van 
Haycock. 

3p 4 Schrijf de formule van Mosteller in de vorm a bS c L M    en licht toe hoe 
je je antwoord gevonden hebt.  
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 VW-1024-a-13-1-o 6 / 15 lees verder ►►►

Beleggen in aandelen  

 
De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op 
dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 
21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%. We zeggen dat het 
eenmaandsrendement over die maand gelijk is aan –9,44%.  
 
Aan het begin van 2005 was een aandeel van de firma LUXA 22,25 euro 
waard. Een jaar later was de waarde gestegen tot 29,71 euro.  
Veronderstel dat in 2005 het eenmaandsrendement van dit aandeel elke 
maand even groot was. 

4p 5 Laat met een berekening zien dat het eenmaandsrendement dan 
ongeveer 2,44% zou zijn geweest.  
 
In de financiële wiskunde berekent men het gemiddelde rendement door 
gewoon het (rekenkundige) gemiddelde te berekenen.  
In de praktijk kunnen de eenmaandsrendementen van een aandeel veel 
van elkaar verschillen. De waarden van rendementen schommelen rond 
het gemiddelde. De standaardafwijking speelt ook een grote rol: een hoge 
waarde van de standaardafwijking betekent dat met dat aandeel grote 
verliezen of winsten gemaakt worden.  
 
In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 
2005, steeds afgerond op twee decimalen. 
 
tabel 1 
maand jan feb mrt apr mei jun 
eenmaandsrendement 
in procenten 

– 0,76 5,30 0,22 – 9,44 7,49 3,04 

       
maand jul aug sep okt nov dec 
eenmaandsrendement 
in procenten 

6,89 – 5,76 5,28 – 2,95 14,43 7,96 

 
3p 6 Bereken van de rendementen uit tabel 1 het gemiddelde en de 

standaardafwijking. Rond je antwoorden af op twee decimalen. 
 
Men gebruikt de waarden van een aandeel uit het verleden om een idee 
te krijgen van het verwachte eenmaandsrendement in de toekomst. 
Daarover gaat de rest van deze opgave. 
 
We gaan uit van twee aandelen A en B met de volgende gemiddelde 
eenmaandsrendementen. 
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tabel 2 

aandeel A B 
gemiddelde eenmaandsrendement  
in procenten 

A 1,6   B 1,1   

Iemand stelt een beleggingsportefeuille samen van 2000 euro. Hij belegt 
dat bedrag als volgt: 820 euro in aandeel A en 1180 euro in aandeel B. 

3p 7 Bereken het verwachte eenmaandsrendement (in procenten) voor deze 
portefeuille. Rond je antwoord af op twee decimalen. 
 
Door het bedrag van 2000 euro anders te verdelen tussen de beide 
aandelen A en B krijg je een ander verwacht eenmaandsrendement van 
de portefeuille. Onze belegger wil zijn portefeuille zo samenstellen dat de 
standaardafwijking van het verwachte eenmaandsrendement van de 
portefeuille zo klein mogelijk is. 
Om dat te kunnen onderzoeken moeten we ook weten wat de 
standaardafwijking is van de gemiddelde eenmaandsrendementen van elk 
van beide aandelen. Die staan in tabel 3, samen met de gemiddelde 
eenmaandsrendementen, vermeld. 
 
tabel 3 

aandeel A B 
gemiddelde eenmaandsrendement in procenten A 1,6   B 1,1   

standaardafwijking van het gemiddelde 
eenmaandsrendement in procenten 

A 4,1   B 5,8   

Verder nemen we aan dat de eenmaandsrendementen van beide 
aandelen onafhankelijk zijn.  
 
Onze belegger wil van zijn geld een deel α (met 0  α  1) investeren in 
aandeel A en de rest, dus 1  in aandeel B. In dat geval geldt voor het 

verwachte eenmaandsrendement A B  van zijn portefeuille de volgende 

formule: 

 A B A B(1 )         

Met de gegevens uit tabel 3 is deze formule te herleiden tot: 

 A B 1,6 (1 ) 1,1 1,1 0,5            

Voor de standaardafwijking van het verwachte eenmaandsrendement van 
de portefeuille geldt de algemene formule: 

 2 2 2 2
A B A B(1 )        

4p 8 Laat met behulp van de gegevens uit tabel 3 en bovenstaande algemene 
formule zien dat de standaardafwijking van het verwachte 
eenmaandsrendement van de portefeuille kan worden herleid tot 

2
A B 50,45 67,28 33,64      . 
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Voor een portefeuille met twee aandelen zouden we door middel van 
differentiëren kunnen berekenen bij welke verdeling de standaardafwijking 
zo klein mogelijk is. Bij een portefeuille met drie aandelen kan dat niet. 
Daarvan geven we hier een voorbeeld. We voegen aan de aandelen A en 
B nog een aandeel C toe. We veronderstellen weer dat hun 
eenmaandsrendementen onderling onafhankelijk zijn. 
 
Van A, B en C weten we verder nog het volgende: 
 
tabel 4 

aandeel A B C 
gemiddelde eenmaandsrendement 
in procenten  

  A 1,6     B 1,1     C 0,9   

standaardafwijking van het 
gemiddelde eenmaandsrendement 
in procenten 

  A 4,1     B 5,8     C 3,3   

 
De portefeuille bestaat voor een deel α uit aandelen A, voor een deel β uit 
aandelen B en voor de rest uit aandelen C. Daarbij geldt 0  α  1 en  
0  β  1 en 0 1    . 

 
In de tabel op de uitwerkbijlage staat voor een groot aantal combinaties 
van α en β de bijbehorende standaardafwijking van het verwachte 
eenmaandsrendement van de portefeuille met aandelen A, B en C. Je 
kunt bijvoorbeeld aflezen dat een verwacht eenmaandsrendement van 
een portefeuille met 20% aandelen A, 70% aandelen B en dus 10% 
aandelen C een standaardafwijking van 4,16% heeft.  
 
Het verwachte eenmaandsrendement en de bijbehorende 
standaardafwijking van de portefeuille hangen af van de samenstelling 
van de portefeuille. Men wil de beleggingsportefeuille zo samenstellen dat 
de standaardafwijking zo klein mogelijk is. Daarbij beperkt men zich tot de 
combinaties die in de tabel op de uitwerkbijlage vermeld zijn. 

4p 9 Bereken, met behulp van de tabel op de uitwerkbijlage, het verwachte 
eenmaandsrendement bij deze beleggingsportefeuille. Rond je antwoord 
af op twee decimalen.  
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Dialecten vergelijken 

 
Taalkundigen doen veel onderzoek naar de dialecten in Nederland en 
Vlaanderen.  
Onderzoeker M. Spruit onderzocht in 2008 in hoeverre dialecten op elkaar 
lijken. De mate waarin twee dialecten verschillen, wilde hij uitdrukken in 
een getal. Daarom vergeleek hij steeds twee dialecten op een aantal 
kenmerken en telde hij vervolgens de verschillen. Elk verschil tussen deze 
twee dialecten leverde een punt op. Het totale aantal punten is de 
Hammingafstand tussen deze twee dialecten. 
Bijvoorbeeld: in Lunteren kan men zeggen: “Jan herinnert zich dat 
verhaal wel”, maar ook: “Jan herinnert z’n eigen dat verhaal wel”. In 
Veldhoven zegt men altijd: “Jan herinnert zich dat verhaal wel”. In geen 
van beide dialecten gebruikt men hier “hem” of “zichzelf” of “hemzelf”, 
iets dat in andere dialecten wel voorkomt.  
 
Het vergelijken van deze vijf kenmerken levert dus in totaal 1 punt op voor 
de Hammingafstand. Dat is in tabel 1 weergegeven.  
 
tabel 1 
 Lunteren Veldhoven punten (voor Hammingafstand) 
zich + + 0 
hem   0 
z’n eigen +  1 
zichzelf   0 
hemzelf   0 

 
Stel men vergelijkt dialect X met het dialect van Lunteren. En stel dat 
vergelijken van de vijf kenmerken uit tabel 1 in totaal 3 punten oplevert 
voor de Hammingafstand. In dialect X wordt ook “zich” gebruikt. 

4p 10 Schrijf alle mogelijkheden voor deze vijf kenmerken voor dialect X op. 
Gebruik hiervoor de tabel op de uitwerkbijlage.  
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De onderzoeker vergeleek niet vijf, maar 507 kenmerken. Het resultaat is 
een tabel waarin per tweetal dialecten de Hammingafstand te zien is. In 
tabel 2 zie je hier een gedeelte van.  
Het getal 66 in deze tabel voor het tweetal Lunteren-Bellingwolde (of 
Bellingwolde-Lunteren) betekent dat bij deze twee dialecten 66 van de 
507 kenmerken verschillen: de Hammingafstand is 66. 
 

tabel 2 

 
In tabel 2 heeft de onderzoeker dus 15 Hammingafstanden berekend. 
In totaal stonden er echter geen 6 dialecten, maar 267 dialecten in de 
tabel. Bij elk tweetal heeft de onderzoeker de Hammingafstand berekend. 

3p 11 Bereken hoeveel Hammingafstanden de onderzoeker in totaal heeft 
berekend.  
 
De onderzoeker zocht naar een verband tussen de geografische afstand 
en de Hammingafstand van dialecten. In het kaartje in de figuur zie je een 
aantal dialecten met stippen aangegeven. In het assenstelsel is voor elk 
tweetal dialecten de Hammingafstand (in punten) uitgezet tegen de 
geografische afstand (in km).  
In het assenstelsel kun je zien dat bij punt A de afstand tussen twee 
plaatsen gelijk is aan 200 km en de Hammingafstand ongeveer gelijk is 
aan 58.  
 
De onderzoeker heeft op twee manieren geprobeerd het verband tussen 
de geografische afstand en de Hammingafstand met een wiskundig 
verband te benaderen. Beide manieren, een lineair verband en een 
logaritmisch verband, zijn weergegeven in het assenstelsel. 
 
 

Dialect Lunteren Bellingwolde Hollum Doel Sint-Truiden Veldhoven
Lunteren  66 52 122 77 47 
Bellingwolde 66  56 134 81 51 
Hollum 52 56  116 63 59 
Doel 122 134 116  115 111 
Sint-Truiden 77 81 63 115  72 
Veldhoven 47 51 59 111 72  
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figuur 
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De onderzoeker heeft in het assenstelsel dus ook een grafiek voor een 
logaritmisch verband getekend. De formule voor dit logaritmische verband 
is:  

 45,88 66,44log( )H x    

Hierin is H de Hammingafstand en x de geografische afstand in km. 
 
Op de getekende rechte lijn liggen de punten (10, 55) en (400, 145).  

5p 12 Stel met behulp van deze twee punten een formule op voor het lineaire 
verband in het assenstelsel en bereken met behulp van de formules bij 
welke geografische afstanden de Hammingafstanden volgens het lineaire 
en het logaritmische verband gelijk zijn. Rond je antwoord af op gehele 
kilometers. 
 
De grafiek van het logaritmische verband in het assenstelsel gaat 
bijvoorbeeld door de punten (50, 67), (100, 87), (200, 107) en (400, 127). 
Hieraan kun je zien dat volgens het logaritmisch verband bij een 
verdubbeling van de geografische afstand de Hammingafstand steeds met 
20 toeneemt. Met behulp van de formule 45,88 66,44log( )H x    kun je 

aantonen dat dit altijd zo is. 
3p 13 Toon met behulp van de rekenregels van de logaritmen aan dat 

45,88 66,44log(2 )x  ongeveer gelijk is aan 45,88 66,44log( ) 20x   . 
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Voetbalplaatjes  

 
In het voetbalseizoen 2008-2009 hield een grote supermarktketen een 
actie: bij elke besteding van 10 euro aan boodschappen kreeg je één 
zakje met vijf voetbalplaatjes. Deze plaatjes konden in een 
verzamelalbum geplakt worden waarin de 18 eredivisieclubs stonden. Per 
club kon je 15 plaatjes inplakken. In totaal waren er dus 18 15 270   
verschillende plaatjes. Er zijn miljoenen plaatjes gedrukt. We nemen aan 
dat de plaatjes willekeurig over de zakjes verdeeld werden en dat er van 
alle plaatjes evenveel waren. 
 
De actie duurde zeven weken.  
Jeroen heeft na zes weken bijna alle plaatjes verzameld. Hij mist nog 
8 voetbalplaatjes. Zijn moeder doet boodschappen voor € 22,85 en krijgt 
dus twee zakjes met plaatjes. 

4p 14 Bereken de kans dat hier een of meer ontbrekende plaatjes bij zitten. 
 
figuur 1 

Hoewel alle verzamelaars hun collectie 
compleet willen hebben, zijn sommige plaatjes 
meer gewild dan de andere. Ze worden niet 
vaak geruild en lijken daardoor zeldzamer.  
Zo was het plaatje met Klaas-Jan Huntelaar, de 
toenmalige spits van Ajax, zeldzaam in de 
Achterhoek waar hij vandaan komt. Zie figuur 1. 
Het leek wel alsof er van dit plaatje minder 
exemplaren in omloop waren. 
 
 
 
 

Twee jongens uit Doetinchem (in de Achterhoek) hadden samen 
1240 plaatjes verzameld maar ze hadden samen slechts één ‘Klaas-Jan 
Huntelaar’. We beschouwen deze 1240 plaatjes als een aselecte 
steekproef. 

6p 15 Stel een nulhypothese en een alternatieve hypothese op en onderzoek of 
er reden is om aan te nemen dat er in de Achterhoek inderdaad minder 
plaatjes van Huntelaar in omloop waren dan gemiddeld. Gebruik een 
significantieniveau van 5%. 
 
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een programma ontwikkeld om met 
behulp van ‘rapportcijfers’ voor de kwaliteiten van spelers een optimaal 
team samen te stellen: de Computer Coach. Dit programma is onder 
andere gebruikt voor FC Groningen. 
Alle spelers krijgen voor 50 verschillende kwaliteiten een rapportcijfer. De 
‘Computer Coach’ berekent dan met behulp van vooraf geformuleerde 
eisen het optimale team. 
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Uit een selectie van 3 keepers en 22 veldspelers moet een elftal worden 
samengesteld. Eén van de 3 keepers moet gekozen worden en 10 
veldspelers. De tien plaatsen in het veld zijn verschillend, dus het maakt 
uit welke speler op welke plaats opgesteld wordt. De ‘Computer Coach’ 
rekent, uitgaande van 3 keepers en 22 veldspelers, niet alle mogelijke 
opstellingen door, omdat dit er zelfs voor een computer veel te veel zijn. 

3p 16 Bereken hoeveel opstellingen er in deze situatie in totaal mogelijk zijn. 
 
Met behulp van de voetbalplaatjes kunnen we in een sterk 
vereenvoudigde situatie zien hoe de ‘Computer Coach’ te werk gaat. Op 
ieder spelersplaatje staan twee cijfers. Het bovenste cijfer is een soort 
‘rapportcijfer’ voor de aanvallende kwaliteiten van de speler, het onderste 
voor zijn verdedigende kwaliteiten. In figuur 2 heeft speler A bijvoorbeeld 
voor aanvallende kwaliteiten het cijfer 5 en voor verdedigende kwaliteiten 
een 8. 
We gaan uit van een minivoetbalteam: één keeper K en vier andere 
spelers A, B, C en D. De keeper heeft een vaste plaats en daarom laten 
we hem verder buiten beschouwing. Van de andere vier spelers worden er 
twee opgesteld in de aanval en twee in de verdediging. In figuur 2 zie je 
hiervan een voorbeeld. 
 
figuur 2 
 
 
    aanval 
 
 
 
 
    verdediging 
 
 
 
 
Men kan de totale waarde van de opstelling van figuur 2 nu als volgt 
berekenen: de cijfers voor de aanvallende kwaliteiten van A en B plus de 
cijfers van de verdedigende kwaliteiten van C en D, dus 5 4 8 6 23.     
Het gaat er in deze vereenvoudigde situatie alleen om wie er in de aanval 
en wie in de verdediging staan en niet wie er links en wie er rechts staat. 
Er zijn nog meer opstellingen mogelijk. Hoe hoger de totale waarde van 
een opstelling, des te beter de opstelling.  

4p 17 Onderzoek wat de beste opstelling is. Licht je antwoord toe. 
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Zevenkamp  

 
Een relatief jong atletieknummer van de Olympische Spelen is de 
zevenkamp voor vrouwen. De vrouwen strijden in twee dagen op zeven 
verschillende baan- en veldonderdelen. De baanonderdelen zijn 
100 meter horden, 200 meter en 800 meter hardlopen. De veldonderdelen 
zijn hoogspringen, kogelstoten, verspringen en speerwerpen. 
De prestaties van elk onderdeel worden omgerekend naar punten. Deze 
punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld waarna een ranglijst kan 
worden opgesteld.  
 
De punten worden als volgt berekend: 

 ( )CPunten A B X    voor baanonderdelen 

 ( )CPunten A X B    voor veldonderdelen 

 De puntenaantallen worden altijd naar beneden afgerond 
 
A, B en C zijn constanten die per onderdeel verschillen, zoals te zien is in  
tabel 1 hieronder. X is de prestatie van de atleet in eenheden zoals deze 
in de laatste kolom staat weergegeven. 
 
tabel 1 

onderdeel A B C eenheden 

100 m horden 9,23076 26,7 1,835 seconden 

hoogspringen 1,84523 75 1,348 centimeters 

kogelstoten 56,0211 1,5 1,05 meters 

200 m hardlopen 4,99087 42,5 1,81 seconden 

verspringen   0,188807 210 1,41 centimeters 

speerwerpen 15,9803    3,8 1,04 meters 

800 m hardlopen 0,11193 254 1,88 seconden 

 
Jacky Joyner behaalde in 1988 een wereldrecord op de zevenkamp voor 
vrouwen. In tabel 2 staan per onderdeel de punten van Joyner en van 
Sabine John, de nummer 2. 
 

tabel 2 

 
 

rang naam 
100 m 

horden 
hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal

1 Joyner 1172 1054 915 1123 1264 776 987 7291 
2 John 1147 978 943 1015 1076 716 1022 6897 
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Voor de 100 meter horden geldt de volgende formule: 

 1,835
100m 9,23076 (26,7 )P X    

Hierbij is 100mP  de hoeveelheid punten voor dit onderdeel en X de tijd op 

dit onderdeel in seconden. 
Met behulp van tabel 2 en de formule kun je de tijd van Joyner berekenen 
op de 100 meter horden. 

3p 18 Bereken de tijd van Joyner op de 100 meter horden in 2 decimalen 
nauwkeurig. 
 
Aan de formules is te zien dat de puntenaantallen voor veldonderdelen in 
theorie onbeperkt groot kunnen worden. Je zou een speer 1000 meter ver 
kunnen werpen, dat levert veel punten op. Er is geen bovengrens. Aan de 
formules is ook te zien dat de puntenaantallen voor de baanonderdelen 
wel een bovengrens hebben. 

5p 19 Bereken de bovengrens voor de 100 meter horden en bereken vervolgens 
hoe ver een atlete moet springen om ten minste ditzelfde aantal punten te 
behalen voor het onderdeel verspringen. 
 
Met de afgeleide van de formule voor de 200 meter, 200mP , met de tijd X 

tussen 0 seconden en 42,5 seconden, is na te gaan of 200mP  toenemend 

stijgend, toenemend dalend, afnemend stijgend of afnemend dalend is. 
6p 20 Bepaal deze afgeleide en onderzoek met behulp van een schets van de 

grafiek van deze afgeleide of 200mP  toenemend stijgend, toenemend 

dalend, afnemend stijgend of afnemend dalend is. 
 
Bij het onderdeel speerwerpen mogen alle atletes driemaal werpen. De 
verste afstand telt. Voor een score van 800 punten moet je de speer 
minimaal een keer 46,87 meter ver werpen. 
Door de statistieken van atlete Q te bestuderen weten we dat zij bij het 
onderdeel speerwerpen een gemiddelde heeft van 40,9 meter met een 
standaardafwijking van 3,0 meter. We gaan er in dit model van uit dat de 
afstand van haar worp normaal verdeeld is en dat de drie worpen 
onafhankelijk van elkaar zijn. 

6p 21 Bereken de kans dat deze atlete op het onderdeel speerwerpen ten 
minste 800 punten zal scoren. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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wiskunde A VWO 2013-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 10  
 
 Lunteren Dialect X 
zich +     
hem      
z’n eigen +     
zichzelf      
hemzelf      

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit 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 83 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Lichaamsoppervlak  

 
 1 maximumscore 3 

• Voor het aandeel van armen en handen geldt 
21,0 18,15 100% 15,7%

18,15
−

⋅ ≈  1 

• Voor het aandeel van benen en voeten geldt 
38,8 31,65 100% 22,6%

31,65
−

⋅ ≈  1 

• Dus het aandeel van de lichaamsoppervlakte van benen en voeten is 
relatief het meest toegenomen 1 

 
 2 maximumscore 4 

• Er moet gelden P( 39,3 44,8 en ?) 0,25gewicht ≤ µ = σ = =  1 
• Beschrijven hoe deze waarde van σ (bijvoorbeeld met de GR) berekend 

kan worden 2 
• De standaardafwijking is 8,2 kg 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
• 0,575

Dubois 0,129109 −= ⋅S' M   1 

• 0,575
Dubois (66) 0,129109 (66) 0,0116−= ⋅ ≈S'  (m2/kg)  1 

• De lichaamsoppervlakte groeit bij een gewicht van 66 kg (en een lengte 
van 1,75 m) met een snelheid van 0,0116 m2 per kg gewichtstoename 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat het laatste deel van deze vraag beantwoord heeft zonder 
de afgeleide bepaald te hebben, maximaal 1 scorepunt voor deze vraag 
toekennen. 
 

 4 maximumscore 3 
• 1 1

Mosteller 3600 3600( )= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅S L M L M  1 

• 1
Mosteller 60S L M= ⋅ ⋅ (of Mosteller 0,02= ⋅ ⋅S L M (of c 

nauwkeuriger)) 1 
• 

1 1
2 21

Mosteller 60= ⋅ ⋅S L M (of, bijvoorbeeld 0,5 0,5
Mosteller 0,02= ⋅ ⋅S L M ) 

(of c nauwkeuriger)  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de formule 0,5 0,50,02S L M= ⋅ ⋅  of 0,5 0,51

60S L M= ⋅ ⋅  noteert 
zonder verdere toelichting, dan 2 scorepunten toekennen voor deze vraag. 
 
 

Beleggen in aandelen  
 

 5 maximumscore 4 
• De groeifactor over het hele jaar is ongeveer 1,335 1 

• De groeifactor per maand is 
1

121,335  1 
• De groeifactor per maand is ongeveer 1,0244 1 
• Het eenmaandsrendement is 2,44% 1 

of 

• Een eenmaandsrendement van 2,44% komt overeen met een groeifactor 
van 1,0244 per maand 1 

• De groeifactor per jaar is dan 121,0244  1 
• De groeifactor per jaar is 1,335 (of nauwkeuriger) 1 
• € 22,25 1,335 € 29,70⋅ =  (dus het eenmaandsrendement van ongeveer 

2,44% komt overeen met de gegevens) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe gemiddelde en standaardafwijking met de GR 

gevonden kunnen worden 1 
• Het gemiddelde is 2,64(%) 1 
• De standaardafwijking is 6,38(%) 1 
 

 7 maximumscore 3 
• 0,016 820 0,011 1180 26,1⋅ + ⋅ = (euro) 1 

• 26,1 0,01305
2000

=  1 

• Het antwoord: 1,31(%) 1 
 

 8 maximumscore 4 

• 2 2 2 2
A B 4,1 (1 ) 5,8+σ = α ⋅ + −α ⋅  1 

• 2 2
A B 16,81 33,64 (1 2 )+σ = α + ⋅ − α +α  1 

• 2 2
A B 16,81 33,64 67,28 33,64+σ = α + − α + α  1 

• 2
A B 50,45 67,28 33,64+σ = α − α +  1 

 
 9 maximumscore 4 

• De minimale standaardafwijking wordt gevonden bij 0,35α =  en 
0,15β =  1 

• Dus 35% aandelen A, 15% B en 50% C 1 
• Het verwachte eenmaandsrendement van de portefeuille is 

0,35 1,6 0,15 1,1 0,5 0,9⋅ + ⋅ + ⋅  1 
• Dus het verwachte eenmaandsrendement is 1,18(%)  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dialecten vergelijken 
 

 10 maximumscore 4 
Het uitschrijven van de 4 mogelijkheden: 
 Lunteren Dialect X 
zich + + + + + 
hem − − + + + 
z’n eigen + − + − − 
zichzelf − + + − + 
hemzelf − + + + − 

 
Opmerkingen 
− Voor elke fout in de tabel, 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Als een kandidaat de tabel niet heeft ingevuld maar wel heeft opgemerkt 

dat dialect X ook gebruikmaakt van het woord “zich” en dus bij 3 van 
de andere 4 kenmerken moet verschillen met Lunteren, hiervoor 
1 scorepunt toekennen. 

 
 11 maximumscore 3 

• De tabel is in totaal 267 bij 267 en op de 267 plaatsen op de diagonaal 
staat geen Hammingafstand 1 

• Het totaal aantal verschillende Hammingafstanden in de tabel is 
2267 267
2
−  1 

• Het antwoord: 35 511 1 

of 

• Het vergelijken van elk van de 267 dialecten met een ander dialect 
levert 267 266⋅ mogelijkheden op 1 

• Er is maar één Hammingafstand tussen twee dialecten dus het totaal 

aantal Hammingafstanden is 267 266
2
⋅  1 

• Het antwoord: 35 511 1 

of 

• Het aantal verschillende Hammingafstanden is gelijk aan het aantal 
verschillende tweetallen dat je kunt maken met 267 dialecten 1 

• Dit aantal is gelijk aan 
267

2
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 35 511 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 5 

• 145 55 0,23
400 10

−
≈

−
(of nauwkeuriger) 1 

• Een vergelijking van de lijn, bijvoorbeeld 0, 23 53= +H x  1 
• 0,23 53 45,88 66,44log( )+ = − +x x  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: bij 44 km en bij 275 km 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden andere antwoorden in gehele kilometers 
gevonden worden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 13 maximumscore 3 
• Met een van de logaritmerekenregels volgt: log(2 ) log(2) log( )x x= +  1 
• Dit leidt tot: 

45,88 66,44(log(2) log( )) 45,88 66,44log(2) 66,44log( )− + + = − + +x x  1 
• Dus 45,88 66,44log(2 ) 45,88 66,44log( ) 20x x− + ≈ − + +  1 
 
 

Voetbalplaatjes  
 

 14 maximumscore 4 

• De kans op een plaatje dat Jeroen al heeft, is 262
270

 1 

• De gevraagde kans is gelijk aan 1 − P(10 keer plaatje dat hij al heeft) 1 

• 1 − P(10 keer plaatje dat hij al heeft) = 
102621

270
 −  
 

 1 

• Het antwoord: 0,26 (of nauwkeuriger) (of 26%) 1 
 

 15 maximumscore 6 

• De hypothese H0: 1
270

p =  moet getoetst worden tegen H1: 1
270

p <  1 

• X = aantal kaartjes van Klaas-Jan Huntelaar, X is binomiaal verdeeld 

met n = 1240 en p = 1
270

, uitgaande van H0 1 

• De bijbehorende overschrijdingskans is P(X ≤ 1 n = 1240 en p = 1
270

) 1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,06 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,06 > 0,05 dus er is geen reden om aan te nemen dat er van Huntelaar 

minder plaatjes in omloop zijn 1 
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 VW-1024-a-13-1-c   9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 3 
• Voor de 10 veldspelers zijn er 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

mogelijkheden 1 
• In totaal zijn er 3 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  mogelijkheden 1 
• Het antwoord: 127 10⋅  (of nauwkeuriger) mogelijke opstellingen 1 
 
Opmerking 

Voor een antwoord op basis van 
22
10
 
 
 

als aantal mogelijkheden voor 

10 veldspelers, ten hoogste 1 scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 4 
• Een toelichting, bijvoorbeeld het berekenen van de totale waarde van de 

overige opstellingen: 3 

aanval verdediging waarde 
A en C B en D 5 + 7 + 7 + 6 = 25 
A en D B en C 5 + 4 + 7 + 8 = 24 
B en C A en D 4 + 7 + 8 + 6 = 25 
B en D A en C 4 + 4 + 8 + 8 = 24 
C en D A en B 7 + 4 + 8 + 7 = 26 

• C en D in de aanval en A en B in de verdediging is de beste opstelling 1 
 
 

Zevenkamp 
 

 18 maximumscore 3 
• De vergelijking 1,8351172 9,23076 (26,7 )X= ⋅ − moet worden opgelost  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) opgelost 

kan worden 1 
• Het antwoord: 12,69 seconden 1 
 

 19 maximumscore 5 
• De bovengrens bij de 100 m horden hoort bij 0 seconden 1 
• Die bovengrens is 3827 punten 1 
• 1,41

ver 0,188807 ( 210)P X= ⋅ −  1 
• Beschrijven hoe Pver = 3827 (bijvoorbeeld met de GR) opgelost kan 

worden 1 
• Het antwoord: 13,44 meter (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als wordt gerekend met de bovengrens van 1172 punten, dan maximaal 
3 scorepunten toekennen. 
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 VW-1024-a-13-1-c   10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 maximumscore 6 
• 1,81

200m 4,99087 (42,5 )P X= ⋅ −  1 

• Het bepalen van de afgeleide 0,81
200m 9,0334747 (42,5 )P' X= − ⋅ −  2 

• Een schets van de afgeleide op het interval [0; 42,5] 1 
• 200mP'  is op het hele interval negatief en stijgend 1 

• 200mP  is afnemend dalend  1 

 
 21 maximumscore 6 

• P(ten minste 800 punten) = P(in 3 keer ten minste 1 keer minimaal 
46,87 meter) 1 

• P(ten minste 800 punten) = 1 – P(3 keer minder dan 46,87) 1 
• P(ten minste 800 punten) = 1 – (P(1 keer minder dan 46,87))3 1 
• Beschrijven hoe P(1 keer minder dan 46,87) met de normale verdeling 

met μ = 40,9 en σ = 3,0 berekend kan worden 1 
• ( )P 1 keer minder dan 46,87 0,9767≈  1 

• Het antwoord: 3(1 0,9767 )0,07− ≈ (of nauwkeuriger) (of 7%) 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. 
 
6 Bronvermeldingen 
 
figuur 1 (blz 12) voetbalplaatje AH 
figuur 2 (blz 13) voetbalplaatjes AH 
 

einde  

Pagina: 789Voor 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).



VW-1024-f-13-1-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei

13.30 tijd - 16.30 uur
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 VW-1024-f-13-1-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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Zevenkamp  

 
Een relatief jong atletieknummer van de Olympische Spelen is de 
zevenkamp voor vrouwen. De vrouwen strijden in twee dagen op zeven 
verschillende baan- en veldonderdelen. De baanonderdelen zijn 
100 meter horden, 200 meter en 800 meter hardlopen. De veldonderdelen 
zijn hoogspringen, kogelstoten, verspringen en speerwerpen. 
De prestaties van elk onderdeel worden omgerekend naar punten. Deze 
punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld waarna een ranglijst kan 
worden opgesteld.  
 
De punten worden als volgt berekend: 

 ( )CPunten A B X    voor baanonderdelen 

 ( )CPunten A X B    voor veldonderdelen 

 De puntenaantallen worden altijd naar beneden afgerond 
 
A, B en C zijn constanten die per onderdeel verschillen, zoals te zien is in 
tabel 1 hieronder. X is de prestatie van de atleet in eenheden zoals deze 
in de laatste kolom staat weergegeven. 
 
tabel 1 

onderdeel A B C eenheden 

100 m horden 9,23076 26,7 1,835 seconden 

hoogspringen 1,84523 75 1,348 centimeters 

kogelstoten 56,0211 1,5 1,05 meters 

200 m hardlopen 4,99087 42,5 1,81 seconden 

verspringen   0,188807 210 1,41 centimeters 

speerwerpen 15,9803    3,8 1,04 meters 

800 m hardlopen 0,11193 254 1,88 seconden 

Jacky Joyner behaalde in 1988 een wereldrecord op de zevenkamp voor 
vrouwen. In onderstaande tabel 2 staan per onderdeel de punten van 
Joyner en van Sabine John, de nummer 2. 
 

tabel 2 

 

rang naam 
100 m 

horden 
hoog kogel 200 m ver speer 800 m totaal

1 Joyner 1172 1054 915 1123 1264 776 987 7291
2 John 1147 978 943 1015 1076 716 1022 6897
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Voor de 100 meter horden geldt de volgende formule: 

 1,835
100m 9,23076 (26,7 )P X    

Hierbij is 100mP  de hoeveelheid punten voor dit onderdeel en X de tijd op 

dit onderdeel in seconden. 
Met behulp van tabel 2 en de formule kun je de tijd van Joyner berekenen 
op de 100 meter horden. 

3p 1 Bereken de tijd van Joyner op de 100 meter horden in 2 decimalen 
nauwkeurig. 
 
Aan de formules is te zien dat de puntenaantallen voor veldonderdelen in 
theorie onbeperkt groot kunnen worden. Je zou een speer 1000 meter ver 
kunnen werpen, dat levert veel punten op. Er is geen bovengrens. Aan de 
formules is ook te zien dat de puntenaantallen voor de baanonderdelen 
wel een bovengrens hebben. 

5p 2 Bereken de bovengrens voor de 100 meter horden en bereken vervolgens 
hoe ver een atlete moet springen om ten minste ditzelfde aantal punten te 
behalen voor het onderdeel verspringen. 
 
Met de afgeleide van de formule voor de 200 meter, 200mP , met de tijd X 

tussen 0 seconden en 42,5 seconden, is na te gaan of 200mP  toenemend 

stijgend, toenemend dalend, afnemend stijgend of afnemend dalend is. 
6p 3 Bepaal deze afgeleide en onderzoek met behulp van een schets van de 

grafiek van deze afgeleide of 200mP  toenemend stijgend, toenemend 

dalend, afnemend stijgend of afnemend dalend is. 
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Brug  

 
Op de foto zie je de Enneüs Heermabrug in Amsterdam. De brug bestaat 
uit golvende bogen: een verticaal geplaatste middenboog en twee schuin 
geplaatste buitenste bogen. Het wegdek is met hangstangen opgehangen 
aan deze bogen.  
 
foto 

 

In onderstaande figuur 1 zie je een model van deze brug. De golvende 
middenboog is met een sinusoïde weergegeven, de waterspiegel met een 
rechte lijn en het wegdek met een heel licht gebogen lijn. 
 
figuur 1 

wegdek

waterspiegel

230 m
12 m12 m

A B C QP

 

In figuur 1 zijn tevens enkele maten aangegeven: de brug is in totaal 
230 meter lang. De sinusoïde is links en rechts met een stippellijn 
voortgezet: op 12 m afstand van de uiteinden van de brug bevindt zich 
een laagste punt. De hoogste punten van de boog bevinden zich op 26 m 
boven de waterspiegel en het laagste punt op 3 meter.  
 
Voor de sinusoïde van figuur 1 kunnen we een formule opstellen van de 
vorm sin( ( ))y a b c x d   . Als we in de figuur als x-as de waterspiegel 

nemen en de y-as door het midden van de brug laten gaan (zie figuur 2), 
wordt deze formule: 14,5 11,5sin(0,061( 25,75))y x    met x en y in 

meters.  
 
figuur 2 

waterspiegel

y

x  
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4p 4 Licht toe hoe je met behulp van de gegeven maten de waarden voor a, b, 
c en d in deze formule kunt berekenen. 
 
We kunnen het assenstelsel ook op een andere manier aanbrengen. Voor 
de volgende vraag gaan we uit van een assenstelsel waarbij de y-as door 
het punt P in figuur 1 gaat en de x-as de waterspiegel blijft.   
In dat geval ziet de formule voor de sinusoïde van figuur 1 er anders uit. 

3p 5 Geef een mogelijke formule voor deze situatie. Licht je antwoord toe. 
 
We gaan nu weer uit van de waterspiegel als x-as en de y-as door het 
midden van de brug: zie figuur 2. Het wegdek is in figuur 1 geen rechte, 
maar een licht gebogen lijn in de vorm van een parabool met een formule 

van de vorm: 2y px q  . In het midden bevindt het wegdek zich op 7,5 m 

boven de waterspiegel. Je kunt nu de horizontale afstand tussen de twee 
middelste snijpunten van boog en wegdek, dus de punten A en B (zie 
figuur 1), berekenen. Van punt A is gegeven dat de x-coördinaat gelijk is 
aan (ongeveer) –15. 
 

2p 6 Bereken de horizontale afstand tussen de punten A en B. 
 

6p 7 Bereken de waarden van p en q in de wegdekformule 2y px q  .  
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Vierkanten 

 
Op de foto hieronder zie je een kunstwerk van Margaret Kepner, dat 
opgebouwd is uit 25 bij 25 vierkanten. Elk van deze vierkanten bestaat uit 
een klein vierkant en drie vierkante ‘randen’ eromheen. Elk van deze vier 
onderdelen kan wit, lichtgrijs, middelgrijs, donkergrijs of zwart zijn. In 
figuur 1 en figuur 2 zie je hier voorbeelden van. De vier onderdelen van 
het vierkant van figuur 1 zijn van buiten naar binnen respectievelijk 
donkergrijs, zwart, wit en lichtgrijs. Eenzelfde kleur kan ook meer keren 
voorkomen: zie figuur 2. En verder voor de duidelijkheid: twee onderdelen 
naast elkaar mogen ook dezelfde kleur hebben. 
 
foto        figuur 1  figuur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 8 Bereken hoeveel verschillende vierkanten er op deze manier gemaakt 
kunnen worden. 
 
De vierkanten stellen getallen voor. De kleuren corresponderen met 
cijfers: wit = 0, lichtgrijs = 1, middelgrijs = 2, donkergrijs = 3 en zwart = 4. 
Het cijfer van de buitenste rand moet vermenigvuldigd worden met 125, 
dat van de rand daarbinnen met 25, dat van de binnenste rand met 5 en 
dat van het binnenste vierkant met 1. In figuur 1 is dus het getal 
3 125 4 25 0 5 1 1 476         weergegeven.  
Figuur 2 bevat behalve de kleuren zwart en wit ook nog de kleur lichtgrijs. 

3p 9 Bereken op dezelfde manier welk getal in figuur 2 afgebeeld is. 
 
In het kunstwerk komen alle getallen van 0 tot en met 624  figuur 3 
precies één keer voor. Deze getallen zijn zó gerangschikt 
dat, als je alle getallen in een rij bij elkaar optelt, dit  steeds 
hetzelfde getal oplevert: het magische getal. Ook als je 
alle getallen in een kolom bij elkaar optelt, komt ditzelfde 
magische getal er uit. In figuur 3 zie je hiervan een 
voorbeeld voor een kunstwerk van 3 bij 3 getallen: het 
magische getal is hier 12.  
 

5 0 7

6 4 2

1 8 3
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Het magische getal van het kunstwerk kan men berekenen door alle 
getallen van 0 tot en met 624 bij elkaar op te tellen en de uitkomst 
vervolgens te delen door het aantal rijen: elke rij moet immers bij optellen 
hetzelfde getal opleveren.  
Voor een rij getallen zoals in dit kunstwerk geldt de volgende formule: 

 0,5  ( )som aantal termen eerste term laatste term     

4p 10 Bereken met behulp van de bovenstaande formule het magische getal van 
het kunstwerk.  
 
In het algemeen geldt voor een kunstwerk van p bij p getallen waarin elk 

getal van 0 tot en met 2 1p   precies één keer voorkomt, de volgende 

formule voor het magische getal: 

 20,5 ( 1)magisch getal p p      

Deze formule voor het magische getal is af te leiden door te bedenken dat 
het magische getal gelijk is aan de som van alle getallen in het kunstwerk 
gedeeld door het aantal rijen.  

5p 11 Toon, zonder getallenvoorbeelden, aan dat de formule voor het magische 
getal juist is. Gebruik daarbij voor het berekenen van de som van de 
getallen de formule 0,5  ( )som aantal termen eerste term laatste term    . 
 
Voor een expositie wil een andere kunstenaar een werk maken 
vergelijkbaar met dat van Margaret Kepner van hierboven. Dit kunstwerk 
is een stuk kleiner en moet opgebouwd zijn uit p bij p vierkantjes die 
verschillende getallen voorstellen. De kunstenaar wil weten bij welke 
waarden van p het magische getal van zo’n kunstwerk ligt tussen 500 en 
1000. 

4p 12 Bereken voor welke waarden van p dat het geval is. 
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Lichaamsoppervlak 

 
De buitenkant van je lichaam is je lichaamsoppervlak. Gegevens over 
iemands lichaamsoppervlak worden bijvoorbeeld gebruikt voor risico-
analyse bij bestrijdingsmiddelen. De schadelijke stoffen hierin kunnen via 
de huid in het lichaam worden opgenomen. In een rapport van het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een tabel te vinden 
waarin onder andere de lichaamsoppervlakte is af te lezen. Een gedeelte 
van deze tabel is hieronder weergegeven.  
 
tabel 
 lichaamsoppervlakte in % van de totale oppervlakte 

leeftijd hoofd romp armen en handen benen en voeten 
 1,5 jaar  16,2 34,0 18,15 31,65 
 17,5 jaar  8,1 32,1 21,0 38,8 

 
Bij jonge kinderen is het hoofd ten opzichte van de rest van het lichaam 
relatief groot. Als kinderen ouder worden, groeien de armen en handen en 
de benen en voeten sneller dan de rest van het lichaam.  
 
Het aandeel van armen en handen in de lichaamsoppervlakte is voor 
kinderen in de periode van 1,5 jaar tot 17,5 jaar gestegen van 18,15% 
naar 21,0%. Ook het aandeel van de benen en voeten is in die 16 jaar 
groter geworden.  

3p 13 Onderzoek of de relatieve toename van het aandeel van armen en 
handen groter is dan de relatieve toename van het aandeel van benen en 
voeten.  
 
Er zijn ook formules waarmee we de lichaamsoppervlakte kunnen 
berekenen. Voor volwassen vrouwen is de volgende formule de meest 
gebruikte formule: 

 0,725 0,425
Dubois 0,007184S L M        (formule van Dubois) 

In deze formule is SDubois de lichaamsoppervlakte in m2, L de 

lichaamslengte in cm en M het lichaamsgewicht in kg.  
 
Als een lichaam groter wordt, dan zal de lichaamsoppervlakte ook groter 
worden. Kunnen we dit ook zien aan de formule van Dubois? Hoe zit het 
bijvoorbeeld als alle lengtematen (lengte, breedte, hoogte) van een 
lichaam 2 keer zo groot worden? Bij een kubus wordt in dat geval de 
oppervlakte 4 keer en het volume 8 keer zo groot. Wordt de uitkomst van 
de formule van Dubois dan ook 4 keer zo groot? 

Hiertoe vergelijken we 0,725 0,425
Dubois (2) 0,007184 (2 ) (8 )S L M    met 

0,725 0,425
Dubois (1) 0,007184S L M   . We gaan er hierbij van uit dat het 

lichaamsgewicht (M) evenredig is met het volume. 
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4p 14 Toon met behulp van deze formules (zonder getallenvoorbeelden) aan dat 
de formule van Dubois inderdaad bij verdubbeling van lengtematen een 
verviervoudiging van de lichaamsoppervlakte SDubois oplevert.  

 
Bij een volwassen vrouw met een lengte van 1,75 m hoort, uitgaande van 
de bovenstaande formule van Dubois, de formule 

 0,425
Dubois 0,303787S M    

3p 15 Bereken door middel van differentiëren van deze laatste formule de 
waarde van de afgeleide voor M = 66 kg en leg uit wat de betekenis is van 
die waarde.  
 
Voor het berekenen van de lichaamsoppervlakte bij kinderen worden 
vooral de volgende twee formules gebruikt: 

 1
Mosteller 3600S L M    (formule van Mosteller)  

 

 0,3964 0,5378
Haycock 0,024265S L M    (formule van Haycock)  

 
Ook in deze formules is S de lichaamsoppervlakte in m2, L de 
lichaamslengte in cm en M het lichaamsgewicht in kg.  
 
Om de formules beter met elkaar te kunnen vergelijken is het handig om 
de formule van Mosteller in dezelfde vorm te schrijven als de formule van 
Haycock. 

3p 16 Schrijf de formule van Mosteller in de vorm a bS c L M    en licht toe hoe 
je je antwoord gevonden hebt.  
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Dialecten vergelijken 

 
Taalkundigen doen veel onderzoek naar de dialecten in Nederland en 
Vlaanderen.  
Onderzoeker M. Spruit onderzocht in 2008 in hoeverre dialecten op elkaar 
lijken. De mate waarin twee dialecten verschillen, wilde hij uitdrukken in 
een getal. Daarom vergeleek hij steeds twee dialecten op een aantal 
kenmerken en telde hij vervolgens de verschillen. Elk verschil tussen deze 
twee dialecten leverde een punt op. Het totale aantal punten is de 
Hammingafstand tussen deze twee dialecten. 
Bijvoorbeeld: in Lunteren kan men zeggen: “Jan herinnert zich dat 
verhaal wel”, maar ook: “Jan herinnert z’n eigen dat verhaal wel”. In 
Veldhoven zegt men altijd: “Jan herinnert zich dat verhaal wel”. In geen 
van beide dialecten gebruikt men hier “hem” of “zichzelf” of “hemzelf”, 
iets dat in andere dialecten wel voorkomt.  
 
Het vergelijken van deze vijf kenmerken levert dus in totaal 1 punt op voor 
de Hammingafstand. Dat is in tabel 1 weergegeven.  
 
tabel 1 
 Lunteren Veldhoven punten (voor Hammingafstand) 
zich + + 0 
hem   0 
z’n eigen +  1 
zichzelf   0 
hemzelf   0 

 
Stel men vergelijkt dialect X met het dialect van Lunteren. En stel dat 
vergelijken van de vijf kenmerken uit tabel 1 in totaal 3 punten oplevert 
voor de Hammingafstand. In dialect X wordt ook “zich” gebruikt. 

4p 17 Schrijf alle mogelijkheden voor deze vijf kenmerken voor dialect X op. 
Gebruik hiervoor de tabel op de uitwerkbijlage.  
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De onderzoeker vergeleek niet vijf, maar 507 kenmerken. Het resultaat is 
een tabel waarin per tweetal dialecten de Hammingafstand te zien is. In 
tabel 2 zie je hier een gedeelte van.  
Het getal 66 in deze tabel voor het tweetal Lunteren-Bellingwolde (of 
Bellingwolde-Lunteren) betekent dat bij deze twee dialecten 66 van de 
507 kenmerken verschillen: de Hammingafstand is 66. 
 

tabel 2 

 
In tabel 2 heeft de onderzoeker dus 15 Hammingafstanden berekend. 
In totaal stonden er echter geen 6 dialecten, maar 267 dialecten in de 
tabel. Bij elk tweetal heeft de onderzoeker de Hammingafstand berekend. 

3p 18 Bereken hoeveel Hammingafstanden de onderzoeker in totaal heeft 
berekend.  
 
De onderzoeker zocht naar een verband tussen de geografische afstand 
en de Hammingafstand van dialecten. In het kaartje in de figuur op de 
volgende pagina zie je een aantal dialecten met stippen aangegeven. In 
het assenstelsel is voor elk tweetal dialecten de Hammingafstand (in 
punten) uitgezet tegen de geografische afstand (in km).  
In het assenstelsel kun je zien dat bij punt A de afstand tussen twee 
plaatsen gelijk is aan 200 km en de Hammingafstand ongeveer gelijk is 
aan 58.  
 
De onderzoeker heeft op twee manieren geprobeerd het verband tussen 
de geografische afstand en de Hammingafstand met een wiskundig 
verband te benaderen. Beide manieren, een lineair verband en een 
logaritmisch verband, zijn weergegeven in het assenstelsel. 
 
 

Dialect Lunteren Bellingwolde Hollum Doel Sint-Truiden Veldhoven
Lunteren  66 52 122 77 47 
Bellingwolde 66  56 134 81 51 
Hollum 52 56  116 63 59 
Doel 122 134 116  115 111 
Sint-Truiden 77 81 63 115  72 
Veldhoven 47 51 59 111 72  
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figuur 
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De onderzoeker heeft in het assenstelsel dus ook een grafiek voor een 
logaritmisch verband getekend. De formule voor dit logaritmische verband 
is:  

 45,88 28,85 ln( )H x     

Hierin is H de Hammingafstand en x de geografische afstand in km. 
 
Op de getekende rechte lijn liggen de punten (10, 55) en (400, 145).  

5p 19 Stel met behulp van deze twee punten een formule op voor het lineaire 
verband in het assenstelsel en bereken met behulp van de formules bij 
welke geografische afstanden de Hammingafstanden volgens het lineaire 
en het logaritmische verband gelijk zijn. Rond je antwoord af op gehele 
kilometers. 
 
De grafiek van het logaritmische verband in het assenstelsel gaat 
bijvoorbeeld door de punten (50, 67), (100, 87), (200, 107) en (400, 127). 
Hieraan kun je zien dat volgens het logaritmisch verband bij een 
verdubbeling van de geografische afstand de Hammingafstand steeds met 
20 toeneemt. Met behulp van de formule 45,88 28,85 ln( )H x     kun je 

aantonen dat dit altijd zo is. 
3p 20 Toon met behulp van de rekenregels van de logaritmen aan dat 

45,88 28,85 ln(2 )x    ongeveer gelijk is aan 45,88 28,85 ln( ) 20x    . 
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Vaatwasser 

 
Martin heeft een nieuwe vaatwasser gekocht. Bij de aflevering vertelde de 
monteur het volgende: 
 

“Ik gebruik thuis altijd het korte programma in plaats van het normale 
programma, want dat is goedkoper. Je moet de vaat dan wel even met de hand 
voorspoelen, dat kost je ongeveer 10 liter per keer en dat water wordt met gas 
verwarmd. In de vaatwasser wordt het water met elektriciteit verwarmd en dat 
is duurder. Gebruik daarom zoveel mogelijk het korte programma.” 

 
In de onderstaande tabel zie je enkele gegevens over het verbruik van de 
vaatwasser, afkomstig uit de handleiding. 
 

tabel  

 
Behalve met gegevens uit deze tabel moet Martin rekening houden met 
de 10 liter water die hij volgens de monteur bij het voorspoelen moet 
gebruiken. Martin moet dus een schatting maken van de kosten aan water 
en het verwarmen daarvan bij het voorspoelen.  
 
Martin heeft verder de volgende informatie verzameld:  
 Water kost 1,22 euro per m3. 
 Gas kost 0,54 euro per m3. 
 De hoeveelheid energie die een apparaat met een vermogen van 1 kW 

in 1 uur verbruikt, noemen we 1 kWh (kilowattuur); een apparaat met 
een vermogen van 0,2 kW gebruikt in 0,5 uur dus 0,2 0,5 0,10   kWh.  

 Elektriciteit kost 0,22 euro per kilowattuur (kWh).  
 
Als Martin voorspoelt, gaan we ervan uit dat hij 1280 m3 gas per jaar 
verbruikt. Driekwart daarvan gaat op aan verwarming. De rest wordt 
gebruikt voor het verwarmen van water voor het bad en de douche, het 
voorspoelen, enzovoort. Martin schat dat hij voor het met de hand 
voorspoelen circa 10% van die rest gaat gebruiken.   

7p 21 Onderzoek hoe groot het prijsverschil per vaatwasbeurt is tussen het 
normale programma en het korte programma met voorspoelen en geef 
met argumenten aan wat je vindt van de opmerking van de monteur. 
 

programma normaal programma kort programma 
programmaduur in minuten 155 60 
vermogen in kW (kilowatt) 0,58 1,00 
waterverbruik in liters 15 10 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2013-1 

 
uitwerkbijlage 

 
 
 

 17  
 
 Lunteren Dialect X 
zich +     
hem      
z’n eigen +     
zichzelf      
hemzelf      
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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

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

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

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

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

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

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

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

Pagina: 808Voor 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).



 VW-1024-f-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 83 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Zevenkamp 

 
 1 maximumscore 3 

• De vergelijking 1,8351172 9,23076 (26,7 )X= ⋅ − moet worden opgelost  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) opgelost 

kan worden 1 
• Het antwoord: 12,69 seconden 1 
 

 2 maximumscore 5 
• De bovengrens bij de 100 m horden wordt gehaald bij 0 seconden 1 
• Die bovengrens is 3827 punten 1 
• 1,41

ver 0,188807 ( 210)P X= ⋅ −  1 
• Beschrijven hoe Pver = 3827 (bijvoorbeeld met de GR) opgelost kan 

worden 1 
• Het antwoord: 13,44 meter (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als wordt gerekend met de bovengrens van 1172 punten, dan maximaal 
3 scorepunten toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1024-f-13-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 6 
• 1,81

200m 4,99087 (42,5 )P X= ⋅ −  1 

• Het bepalen van de afgeleide 0,81
200m 9,0334747 (42,5 )P' X= − ⋅ −  2 

• Een schets van de afgeleide op het interval [0; 42,5] 1 
• 200mP′  is op het hele interval negatief en stijgend 1 

• 200mP  is afnemend dalend  1 

 
 

Brug 
 

 4 maximumscore 4 

• De evenwichtsstand: 26 3 14,5
2

a +
= =  (m) 1 

• De amplitude: b = 26 – 14,5 = 11,5 (m) 1 

• De periode is 230 12 103
2

− =  (m) dus 2 0,061
103

c π
= ≈   1 

• De y-as gaat door een laagste punt, dus de x-coördinaat van een 
beginpunt 1 1

4 4 103 25,75d periode= = ⋅ =   1 
 

 5 maximumscore 3 
• De evenwichtsstand, amplitude en periode blijven hetzelfde 1 
• De y-as is nu 115 (m) naar links verschoven, dus de grafiek schuift 115 

naar rechts 1 
• 25,75 115 140,75d = + =  dus een formule is 

14,5 11,5sin(0,061( 140,75))y x= + −  1 

of 
• De evenwichtsstand, amplitude en periode blijven hetzelfde  1 
• De x-coördinaat van een beginpunt is 1

412 periode+   1 
•  d = 12 + 25,75 = 37,75 dus een formule is 

14,5 11,5sin(0,061( 37,75))y x= + −  1 
 

 6 maximumscore 2 
• De x-coördinaat van B is 15 1 
• De horizontale afstand AB is 30 (meter) 1 
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 VW-1024-f-13-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 6 
• q = 7,5 (m)  1 
• Punt A ligt op de sinusoïde dus voldoet aan 

14,5 11,5sin(0,061( 25,75))y x= + −   1 
• 14,5 11,5sin(0,061( 15 25,75)) 7,49Ay = + − − ≈  1 

• Punt A(–15; 7,49) voldoet aan 2y px q= +  dus 27,49 ( 15) 7,5p= ⋅ − +  2 

• 0,01 0,00004
225

p = − ≈ −  (of nauwkeuriger) 1 

 
 

Vierkanten  
 

 8 maximumscore 3 
• Voor elk onderdeel zijn er 5 mogelijkheden 1 
• In totaal zijn er 54 = 625 verschillende vierkanten mogelijk 2 
 

 9 maximumscore 3 
• De kleuren corresponderen met de cijfers 4, 1, 4 en 0  1 
• Het getal 4 125 1 25 4 5 0 1 545× + × + × + × =   2 
 

 10 maximumscore 4 
• Er zijn 625 termen in het kunstwerk 1 
• De eerste term is 0 en de laatste is 624 1 
• som = 0,5 ⋅ 625 ⋅ (0 + 624) = 195 000  1 

• Het magische getal is 195000 7800
25

=   1 

 
 11 maximumscore 5 

• Er zijn p2 termen 1 
• som = 0,5 ⋅ p2 ⋅ (0 + p2 – 1)  1 
• Er zijn p rijen 1 

• Het magische getal is 
2 20,5 ( 1)⋅ ⋅ −p p
p

  1 

• Herleiden tot 20,5 ( 1)⋅ ⋅ −p p  1 
 

 12 maximumscore 4 
• Het invoeren van de formule 20,5 ( 1)⋅ ⋅ −p p  in de GR 1 
• Het gebruik van bijvoorbeeld een tabel 1 
• De conclusie: voor p = 11 en voor p = 12 ligt het magische getal tussen 

500 en 1000  2 
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 VW-1024-f-13-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Lichaamsoppervlak  
 

 13 maximumscore 3 
• Voor het aandeel van armen en handen geldt 

21,0 18,15 100% 15,7%
18,15
−

⋅ ≈  1 

• Voor het aandeel van benen en voeten geldt 
38,8 31,65 100% 22,6%

31,65
−

⋅ ≈  1 

• Dus het aandeel van de lichaamsoppervlakte van benen en voeten is 
relatief het meest toegenomen 1 

 
 14 maximumscore 4 

• Uitwerken van Dubois (2)S  leidt tot 
0,725 0,425 0,725 0,425

Dubois (2) 2 8 0,007184S L M= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  2 

• Herleiden tot 
0,725 0,425

Dubois (2) Dubois(1)4 0,007184 4S L M S= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ (waarmee de 

verviervoudiging aangetoond is) 2 
 

 15 maximumscore 3 
• 0,575

Dubois 0,129109 −= ⋅S' M   1 

• 0,575
Dubois (66) 0,129109 (66) 0,0116−= ⋅ ≈S'  (m2/kg)  1 

• De lichaamsoppervlakte groeit bij een gewicht van 66 kg (en een lengte 
van 1,75 m) met een snelheid van 0,0116 m2 per kg gewichtstoename 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat het laatste deel van deze vraag beantwoord heeft zonder 
de afgeleide bepaald te hebben, maximaal 1 scorepunt voor deze vraag 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 3 
• 1 1

Mosteller 3600 3600( )= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅S L M L M  1 

• 1
Mosteller 60S L M= ⋅ ⋅ (of Mosteller 0,02= ⋅ ⋅S L M (of c 

nauwkeuriger)) 1 
• 

1 1
2 21

Mosteller 60= ⋅ ⋅S L M (of, bijvoorbeeld 0,5 0,5
Mosteller 0,02= ⋅ ⋅S L M )  

(of c nauwkeuriger)  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de formule 0,5 0,50,02S L M= ⋅ ⋅  of 0,5 0,51

60S L M= ⋅ ⋅  noteert 
zonder verdere toelichting, dan 2 scorepunten toekennen voor deze vraag. 
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 VW-1024-f-13-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Dialecten vergelijken 
 

 17 maximumscore 4 
Het uitschrijven van de 4 mogelijkheden: 
 Lunteren Dialect X 
zich + + + + + 
hem − − + + + 
z’n eigen + − + − − 
zichzelf − + + − + 
hemzelf − + + + − 

 
Opmerkingen 
− Voor elke fout in de tabel, 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Als een kandidaat de tabel niet heeft ingevuld maar wel heeft opgemerkt 

dat dialect X ook gebruikmaakt van het woord “zich” en dus bij 3 van 
de andere 4 kenmerken moet verschillen met Lunteren, hiervoor 
1 scorepunt toekennen. 

 
 18 maximumscore 3 

• De tabel is in totaal 267 bij 267 en op de 267 plaatsen op de diagonaal 
staat geen Hammingafstand 1 

• Het totaal aantal verschillende Hammingafstanden in de tabel is 
2267 267
2
−  1 

• Het antwoord: 35 511 1 

of 

• Het vergelijken van elk van de 267 dialecten met een ander dialect 
levert 267 266⋅ mogelijkheden op 1 

• Er is maar één Hammingafstand tussen twee dialecten dus het totaal 

aantal Hammingafstanden is 267 266
2
⋅  1 

• Het antwoord: 35 511 1 

of 

• Het aantal verschillende Hammingafstanden is gelijk aan het aantal 
verschillende tweetallen dat je kunt maken met 267 dialecten 1 

• Dit aantal is gelijk aan 
267

2
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 35 511 1 
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 VW-1024-f-13-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 5 

• 145 55 0,23
400 10

−
≈

−
(of nauwkeuriger) 1 

• Een vergelijking van de lijn, bijvoorbeeld 0,23 53= +H x  1 
• 0,23 53 45,88 28,85 ln( )x x+ = − + ⋅  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: bij 44 km en bij 274 km 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden andere antwoorden in gehele kilometers 
gevonden worden, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 3 
• Met een van de logaritmerekenregels volgt: ln(2 ) ln(2) ln( )x x= +  1 
• Dit leidt tot 

45,88 28,85 (ln(2) ln( )) 45,88 28,85 ln(2) 28,5 ln( )x x− + ⋅ + = − + ⋅ + ⋅  1 
• Dus 45,88 28,85 ln(2 ) 45,88 28,85 ln( ) 20x x− + ⋅ ≈ − + ⋅ +  1 
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 VW-1024-f-13-1-c 10 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vaatwasser 
 

 21 maximumscore 7 
Een aanpak als: 

• Het verschil in kosten aan water: (15 10) 1,22 0,0061
1000
− ⋅

=  euro 1 

• Het verschil in elektriciteitsverbruik: 155 600,58 1 0,50 kWh
60 60

⋅ − ⋅ ≈  1 

• Bij het normale programma zijn de kosten per vaatwasbeurt 
 (0,0061 0,50 0,22 0,1161 ) 0,12+ × = ≈  euro hoger 1 

• Een schatting maken van het aantal keren voorspoelen per dag: 1 keer 
dus dagelijks 10 liter water, kosten 0,01 euro per dag 1 

• Martins huishouden verbruikt (ongeveer) 10% van een kwart van 
1280 m3 en dat is (ongeveer) 32 m3 gas per jaar voor het voorspoelen 1 

• Het voorspoelen kost per dag aan gas 32 0,54 0,05
365
×

≈  euro 1 

• De voorspoelkosten zullen in totaal niet meer zijn dan 0,12 euro, dus de 
monteur heeft gelijk 1 

of 

• Een wasbeurt van het normale programma kost: 
15 1,22 155( 0,58 0,22 )0,35

1000 60
⋅

+ ⋅ ⋅ ≈ euro 1 

•  Een vaatwasbeurt van het korte programma kost: 
10 1,22 60( 1 0,22 )0,23

1000 60
⋅

+ ⋅ ⋅ ≈ euro 1 

• Bij het normale programma zijn de kosten per vaatwasbeurt 
 (0,35 0,23 ) 0,12− =  euro hoger 1 

• Martins huishouden verbruikt (ongeveer) 10% van een kwart van 
1280 m3 en dat is (ongeveer) 32 m3 gas per jaar voor het voorspoelen 1 

• Het voorspoelen kost per dag aan gas 32 0,54 0,05
365
×

≈  euro 1 

• Per dag zal de vaatwasser, geschat, één keer gebruikt worden dus dan 
blijft er voor het voorspoelen per dag nog 0,07 euro over voor het 
waterverbruik 1 

• 0,07 euro water komt overeen met 57 liter water en dat is ruimschoots 
meer dan de 10 liter per dag die je nodig hebt voor het voorspoelen dus 
de monteur heeft gelijk 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat als uitkomst van een verdedigbare redenering tot de 
conclusie komt dat de monteur ongelijk heeft, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
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 VW-1024-f-13-1-c 11 lees verder ►►► 
 

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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VW-1024-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-13-2-o 2 / 13 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 
2 2( ) ( ) ( )X Y X Y       

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde 

experimenten geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de 
uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) XX

n


   

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p   Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


 

 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
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 VW-1024-a-13-2-o 3 / 13 lees verder ►►►

Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p   
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 VW-1024-a-13-2-o 4 / 13 lees verder ►►►

De valkparkiet 

 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verband tussen het vermogen 
(het energieverbruik per seconde) en de vliegsnelheid bij vogels. Het 
vermogen V wordt gemeten per kg borstspier en uitgedrukt in Watt. 
 
Een onderzoek heeft uitgewezen dat de grafiek van het verband tussen 
de vliegsnelheid en het vermogen U-vormig is. Dat wil zeggen: vliegen 
met lage of hoge snelheid kost veel vermogen, terwijl vliegen met een 
snelheid daartussenin minder vermogen kost. 
In de figuur is dit verband voor valkparkieten en duiven weergegeven.  
 
figuur 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60

 vermogen V
(Watt)

snelheid s (km per uur)

duif

valkparkiet

 
 
Dit onderzoek toont bij valkparkieten een bij benadering kwadratisch 
verband aan tussen de vliegsnelheid en het vermogen. 
Voor valkparkieten geldt de volgende formule: 

 20,19 8,71 169,72V s s    

Hierbij is V het vermogen in Watt en s de snelheid in km per uur. 
 

3p 1 Bereken met behulp van de formule bij welke snelheden het vermogen V 
van een valkparkiet 120 Watt is.  
 

4p 2 Bereken met behulp van de afgeleide bij welke snelheid het vermogen V 
van een valkparkiet minimaal is.  
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 VW-1024-a-13-2-o 5 / 13 lees verder ►►►

Ook bij duiven kunnen we een formule opstellen voor het verband tussen 
s en V. In de figuur kunnen we aflezen dat duiven bij een snelheid van 
8 km per uur en bij een snelheid van 34 km per uur een vermogen van 
150 Watt ontwikkelen. 
Voor duiven is het verband tussen de vliegsnelheid en het vermogen dan 
van de vorm: 

 ( 8)( 34) 150V p s s      

Ook hier is V het vermogen in Watt en s de snelheid in km per uur. 
 
Het is bekend dat duiven die stil in de lucht hangen ( 0s  ) een vermogen 
van 185 Watt ontwikkelen. 
Met dit gegeven kunnen we nu de constante p berekenen.  

5p 3 Bereken p en herschrijf de formule in de vorm 2 .V as bs c    
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 VW-1024-a-13-2-o 6 / 13 lees verder ►►►

Octopus Paul 

 
In 2010 werd octopus Paul wereldberoemd omdat zijn ‘voorspellingen’ 
over de afloop van de wedstrijden van Duitsland tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal in dat jaar allemaal bleken uit te komen.  
Bij deze voorspellingen moest Paul telkens kiezen uit twee bakken met 
een mossel.  
Op de ene bak stond de vlag van Duitsland, op de andere bak de vlag van 
de tegenstander. Het land van de bak waaruit Paul de mossel opat, zou 
de wedstrijd gaan winnen. We gaan ervan uit dat er geen wedstrijden in 
een gelijkspel eindigen. 
Later heeft Paul ook een correcte voorspelling gedaan voor de finale, 
waarin Spanje Nederland versloeg. 
 
Als je ervan uitgaat dat Paul willekeurig een bak kiest, is de kans dat hij 
een uitslag correct voorspelt natuurlijk 0,5. 
 
Bij het Europees Kampioenschap van 2008 heeft Paul ook al de uitslagen 
van verschillende wedstrijden voorspeld. In 2008 wist hij vier van de zes 
keer een correcte voorspelling te geven. Omdat dit aantal groter is dan 
het verwachte aantal juiste voorspellingen, kan het vermoeden ontstaan 
dat Paul over voorspellende gaven beschikt. 

5p 4 Bereken met een significantieniveau van 10% of het aantal juiste 
voorspellingen van Paul aanleiding geeft om te zeggen dat hij in 2008 al 
over voorspellende gaven beschikte. 
 
Naast Paul waren er in 2010 nog meer dieren die voorspellingen deden, 
zoals de parkiet Mani uit Singapore. Als er maar genoeg dieren 
voorspellingen doen, dan is de kans dat er één tussen zit die alles goed 
voorspelt helemaal niet zo klein. 
Stel dat 20 dieren een voorspelling doen voor 8 wedstrijden waarbij ze per 
wedstrijd allemaal een kans van 0,5 hebben dat hun voorspelling juist 
blijkt te zijn. 

6p 5 Bereken de kans dat ten minste één dier alle wedstrijden juist voorspelt. 
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Engelse sportstatistici hebben zich voor het toernooi van 2010 ook aan 
voorspellingen gewaagd. Zij keken voor de deelnemende landen naar het 
bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (bbp), de 
bevolkingsomvang (pop) en de wedstrijdervaring (erv). Dat leverde de 
volgende formule op: 

( ) ( ) ( )GD( , ) 0,316 log 0,334 log 1,702 log
( ) ( ) ( )

pop A bbp A erv AA B
pop B bbp B erv B

     
          

     
 

Hierbij is GD( , )A B  het aantal doelpunten dat land A naar verwachting 

meer zal scoren dan land B als zij tegen elkaar spelen. Dat aantal hoeft 
geen geheel getal te zijn en kan ook negatief zijn. Voor wedstrijdervaring 
koos men het aantal deelnames aan wereldkampioenschappen vóór dat 
van 2010. 
 
Voor Italië en Engeland zijn bbp en pop nagenoeg even groot, zodat 
alleen de wedstrijdervaring het verschil bepaalt. Vóór 2010 deed Italië 
16 keer mee aan een wereldkampioenschap, Engeland 12 keer.  

4p 6 Bereken met behulp van de formule het voorspelde aantal doelpunten dat 
Italië méér maakt als het tegen Engeland zou spelen. Rond het antwoord 
af op twee decimalen. 
 
Logischerwijs moet de uitkomst van de formule tegengesteld worden als 
je de landen verwisselt. Er zou dus voor elk tweetal landen A en B moeten 
gelden: GD( , ) GD( , )A B B A  . 

3p 7 Toon de juistheid hiervan aan met behulp van de rekenregels voor 
logaritmen. 
 
Volgens de formule wint Nederland niet van Brazilië omdat 
GD( , ) 0,67Ned Bra   . 

De waarde –0,67 valt eigenlijk nog wel mee. Brazilië heeft veel meer 
inwoners dan Nederland: 185,7 miljoen tegenover 16,6 miljoen. Ook nam 
Brazilië vóór 2010 vaker deel: 18 keer en Nederland maar 8 keer. 
Blijkbaar is het bbp van Nederland veel groter dan dat van Brazilië. 

5p 8 Bereken hoeveel keer zo groot het bbp van Nederland is als het bbp van 
Brazilië.  
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Turkse tortels 

 
Een Turkse tortel is een bepaald soort duif. Oorspronkelijk broedde de 
Turkse tortel alleen in Turkije, maar in de loop van de vorige eeuw heeft 
deze vogel zich over heel Europa verspreid. In 1950 werden ze voor het 
eerst in Nederland gezien.  
 
In figuur 1 zie je de groei van het aantal Turkse tortels in Nederland 
gedurende de periode 1953 tot en met 1963. 
 
figuur 1 
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Langs de verticale as is een logaritmische schaalverdeling gebruikt. 
De punten liggen bij benadering op een rechte lijn. Dat betekent dat het 
aantal Turkse tortels in de periode 1953 tot en met 1963 bij benadering 
exponentieel groeide. De jaarlijkse groeifactor was 1,73. 
In 1984 waren er ongeveer 250 000 Turkse tortels in Nederland. 

4p 9 Stel een formule op voor het aantal Turkse tortels gedurende de periode 
1953 tot en met 1963 en onderzoek of daarmee het aantal Turkse tortels 
in 1984 juist voorspeld kon worden.  
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Het gebied waar een soort  figuur 2 
voorkomt, wordt het 
verspreidingsgebied genoemd. 
 
Figuur 2 geeft informatie over de 
grootte van het 
verspreidingsgebied van de Turkse 
tortel. Deze figuur staat ook 
vergroot op de uitwerkbijlage. 
Langs de verticale as staat de 

wortel van de oppervlakte ( opp ) 

van het verspreidingsgebied. 
In figuur 2 kun je bijvoorbeeld 
aflezen dat voor 1957 geldt:  

opp   4400 km. 

Hiermee kan worden berekend dat 
de oppervlakte van het 
verspreidingsgebied in 1957 dus 
ruim 19 miljoen vierkante kilometer is.  
 
We nemen aan dat het verspreidingsgebied cirkelvormig is, met straal r in 

km. Voor de oppervlakte van het gebied geldt dan: 2πopp r  . 

Hieruit volgt: 
oppr 


. 

 

In figuur 2 is te zien dat opp  uitgezet tegen de tijd bij benadering een 

rechte lijn oplevert. Dit betekent dat in de periode 1930 tot en met 1960  
de gemiddelde toename per jaar van de straal van het gebied constant is.  

4p 10 Bereken met behulp van de rechte lijn in figuur 2 de gemiddelde toename 
in km per jaar van de straal van het verspreidingsgebied in de periode 
1930 tot en met 1960. 
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Een ander model waarmee de groei van de straal kan worden berekend, 
wordt beschreven met de volgende formule: 

 
290 log( )s V
m

  

s is de groei van de straal in km per jaar; 
V is het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen dat een wijfje 
gedurende haar hele leven voortbrengt, 1V  ; 
m is de gemiddelde leeftijd in jaren waarop een vrouwtje jongen 
krijgt, 0m  . 
 
Voor de Turkse tortel heeft men in een bepaalde periode de volgende 
waarden gevonden: m = 1,81 en V = 1,33.  
Neem aan dat door ongunstige omstandigheden voor de Turkse tortel de 
waarde van V met 10% afneemt, maar dat m gelijk blijft.  

5p 11 Bereken met hoeveel procent de waarde van s zal afnemen als gevolg 
van de afname van V. 
 
We bekijken de volgende twee situaties: 
1 De gemiddelde leeftijd waarop een vrouwtje jongen krijgt neemt toe, 

maar het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen verandert niet. 
2 Het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen wordt groter, maar de 

gemiddelde leeftijd waarop een vrouwtje jongen krijgt verandert niet. 
4p 12 Beredeneer met behulp van de formule voor elk van deze twee situaties of 

de groei van de straal groter of kleiner zal worden. 
 
 

Kaartspel 

 
Kakkerlakkensalade is een kaartspel uit 
Duitsland. Een variant van het spel wordt 
gespeeld met 112 groentekaarten met 
daarop de groenten paprika, bloemkool, sla 
en tomaat. Van elk van deze vier soorten 
groente zijn er evenveel kaarten. 
Aan het begin van het spel worden de 
kaarten geschud en krijgen alle spelers evenveel kaarten.  
 
Annet, Beyza, Carin en Dick spelen dit spel. 
 
Dick schudt de kaarten en geeft als eerste Annet vier kaarten uit het 
volledige spel kaarten. 

3p 13 Bereken de kans dat Annet bij deze vier kaarten van elke soort één kaart 
krijgt. 
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Tijdens een vakantie gaan deze vier vrienden het spel 150 keer spelen.  
 
Annet is benieuwd hoe vaak de eerste kaart die uit een volledig spel 
gedeeld wordt een tomaatkaart zal zijn. 

4p 14 Bereken de kans dat dit vaker dan 37 keer gebeurt. 
 
Op de doos waar het spel in is verpakt, staat vermeld dat de gemiddelde 
speelduur van een spelletje 20 minuten is. Tijdens de vakantie houden ze 
bij hoelang elk spel duurt. 
In de tabel staan hun gegevens.  
 
tabel 

speelduur  
(in minuten) 

frequentie 

0-<5 3 
5-<10 13 

10-<15 39 
15-<20 44 
20-<25 32 
25-<30 11 
30-<35 8 

 
Ze willen onderzoeken of de speelduur van een spelletje normaal 
verdeeld is. 

6p 15 Laat met behulp van het normaal waarschijnlijkheidspapier op de 
uitwerkbijlage zien dat de gegevens in de tabel bij benadering normaal 
verdeeld zijn en bepaal het gemiddelde en de standaardafwijking van de 
speelduur. 
 
Bij een andere variant van kakkerlakkensalade wordt met meer kaarten 
gespeeld. Dit heeft invloed op de speelduur van het spel. De speelduur is 
dan bij benadering normaal verdeeld met een gemiddelde van 25 minuten 
en een standaardafwijking van 9 minuten. 
De vier spelers spelen op deze manier 2 spellen. 

5p 16 Bereken de kans dat één spel langer dan 20 minuten en één spel korter 
dan 20 minuten duurt. 
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Archeologie 

 
In de archeologie gebruikt men de C14-methode bij het vaststellen van de 
historische leeftijd (ouderdom) van bepaalde vondsten. Deze methode 
werd in 1949 ontwikkeld door de Amerikaanse scheikundige Libby, die 
hiervoor de Nobelprijs gekregen heeft. Volgens de theorie neemt de 
radioactiviteit van dood organisch materiaal exponentieel af en daarom 
kun je door de radioactiviteit te meten bepalen hoe oud een voorwerp is. 
De figuur hieronder komt uit een artikel van Libby uit 1949. Libby testte de 
C14-methode door deze te gebruiken op zes verschillende voorwerpen 
waarvan de historische leeftijd op een andere manier bekend was. 
 
figuur 
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Langs de verticale as staat de gemeten radioactiviteit in cpm (counts per 
minute) per gram materiaal. Dit is een maat voor de hoeveelheid C14. 
Langs de horizontale as staat de historische leeftijd van het voorwerp in 
jaren.  
Volgens de theorie neemt de gemeten radioactiviteit exponentieel af. 
De grafiek gaat door de punten (0; 12,5) en (6000; 6). Hiermee kan men 
de groeifactor berekenen.   

3p 17 Bereken met deze punten de groeifactor per jaar in 7 decimalen 
nauwkeurig. 
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Voor het vervolg van de opgave gaan we uit van de formule: 

 12,5 0,999878tN    

Hierin is N de gemeten radioactiviteit van het voorwerp in cpm per gram 
en t is de historische leeftijd volgens de C14-methode van het voorwerp in 
jaren. 
 
De punten in de figuur stellen de metingen aan de voorwerpen voor. Het 
punt ‘Ptolemy’ hoort bij een stuk hout van een doodskist van een 
Egyptische mummie. Deskundigen schatten dat deze doodskist uit 
ongeveer 200 voor Chr. dateert. Voor dit hout werd in 1949 een 
radioactiviteit van 9,5 cpm per gram gemeten. 

4p 18 Bereken het verschil tussen de historische leeftijd volgens de 
C14-methode en de schatting van de deskundigen. 
 
Het punt ‘Sesostris’ in de figuur betreft een meting aan een plank van een 
begrafenisboot uit het oude Egypte, daterend uit 1843 voor Chr. Toen de 
meting werd gedaan was de plank dus 3792 jaar oud. 
 
De metingen van Libby waren niet nauwkeurig, daarom deed hij meerdere 
metingen aan de plank. Hierdoor kreeg Libby verschillende bijbehorende 
historische leeftijden van de plank. 
We nemen aan dat historische leeftijden onafhankelijk zijn en normaal 
verdeeld zijn met een gemiddelde van 3792 jaar en een 
standaardafwijking van 310 jaar. 
 
Als er meerdere metingen worden gedaan en van de bijbehorende 
historische leeftijden het gemiddelde wordt genomen, zal de kans dat het 
gemiddelde van deze historische leeftijden minder dan 100 jaar van de 
werkelijke historische leeftijd afwijkt, groter worden. 
Onderzoekers willen graag dat deze kans groter is dan 0,75.  

5p 19 Laat zien dat er dan minstens 13 metingen nodig zijn. 
 

einde  
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wiskunde A VWO 2013-2 

 
uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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 VW-1024-a-13-2-c 3 lees verder ►►► 
 

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

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

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

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

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

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

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

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 82 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
De valkparkiet 

 
 1 maximumscore 3 

• De vergelijking 20,19 8,71 169,72 120s s− + =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De snelheden 7 en 39 (km per uur) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De afgeleide ( ) 0,38 8,71V s s′ = −  2 
• De vergelijking 0,38 8,71 0s − =  moet worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (km per uur) (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 5 
• Bij s = 0 is V = 185 1 
• De vergelijking (0 8)(0 34) 150 185p ⋅ − − + =  moet worden opgelost 1 
• p ≈ 0,129 1 
• 2( 8)( 34) 8 34 272s s s s s− − = − − +  1 

• 20,1 5,4 185V s s= − +  (of nauwkeuriger waarden voor a en b) 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden van de waarde van p op 0,1 of 0,13 
afwijkende waarden voor b en/of c zijn berekend, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Octopus Paul 
 

 4 maximumscore 5 
• De hypothese 0H : 0,5p =  moet getoetst worden tegen 1H : 0,5p >   1 
• P( 4) 1 P( 3)X X≥ = − ≤  (met X het aantal juist voorspelde wedstrijden) 1 
• Beschrijven hoe deze kans (bijvoorbeeld met de GR) berekend kan 

worden 1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,34 1 
• De conclusie: 0,34 > 0,10 dus is er geen aanleiding om te zeggen dat 

Paul over voorspellende gaven beschikte 1 
 

 5 maximumscore 6 
• P(een dier heeft alles goed) = 0,58 ( 0,004≈ ) 1 
• P(een dier heeft ten minste één fout) = 81 0,5−  ( 0,996≈ ) 1 
• P(elk dier heeft ten minste één fout) = 8 20(1 0,5 )−  ( 0,92≈ ) 2 
• P(ten minste één dier heeft alles goed) = 1 – P(elk dier heeft ten minste 

één fout) 1 
• Het antwoord: 0,08 (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Het aantal dieren X dat alles goed voorspelt, is binomiaal verdeeld met 
20n =  en 80,5p =  2 

• Gevraagd wordt P( 1)X ≥  1 
• P( 1) 1 P( 0)X X≥ = − =  1 
• Beschrijven hoe deze kans (bijvoorbeeld met de GR) berekend kan 

worden 1 
• Het antwoord: 0,08 (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 4 

• ( ) 1
( )

pop A
pop B

=  en ( ) 1
( )

bbp A
bbp B

=  1 

• 16( ,  ) 1,702 log
12

GD Ita Eng  = ⋅  
 

 2 

• ( ,  ) 0, 21GD Ita Eng =  1 
 

 7 maximumscore 3 

• Er moet gelden: ( ) ( )log log
( ) ( )

pop A pop B
pop B pop A

   
= −   

   
, 

( ) ( )log log
( ) ( )

bbp A bbp B
bbp B bbp A

   
= −   

   
 en ( ) ( )log log

( ) ( )
erv A erv B
erv B erv A

   
= −   

   
 1 

• ( )log log( ( )) log( ( ))
( )

pop A pop A pop B
pop B

 
= − 

 
 1 

• ( ) ( )log log( ( )) log( ( )) log
( ) ( )

pop B pop Apop B pop A
pop A pop B

   
= − = −   

   
 1 

 
 8 maximumscore 5 

• Opgelost moet worden de vergelijking 
16,6 ( ) 80,316 log 0,334 log 1,702 log 0,67

185,7 ( ) 18
bbp Ned
bbp Bra

    ⋅ + ⋅ + ⋅ = −         
  1 

• ( )0,331 0,334 log 0,599 0,67
( )

bbp Ned
bbp Bra

 
− + ⋅ − = − 

 
 1 

• ( )log 0,78
( )

bbp Ned
bbp Bra

 
≈ 

 
 1 

• 0,78( ) 10 6
( )

bbp Ned
bbp Bra

= ≈  1 

• Het bbp van Nederland is ongeveer 6 keer zo groot als dat van Brazilië 1 

of 

• Stel ( )
( )

bbp Nedx
bbp Bra

=  1 

• Opgelost moet worden de vergelijking 

( )16,6 80,316 log 0,334 log 1,702 log 0,67
185,7 18

x   ⋅ + ⋅ + ⋅ = −     
 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• x ≈ 6 1 
• Het bbp van Nederland is ongeveer 6 keer zo groot als dat van Brazilië 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Turkse tortels 
 

 9 maximumscore 4 
• Een punt aflezen op de lijn: bijvoorbeeld (1953, 100) 1 
• 100 1,73tN = ⋅ met 0t =  in 1953 1 
• In 1984 zouden er dan 31100 1,73 2,4⋅ ≈  miljard (of nauwkeuriger) 

Turkse tortels zijn 1 
• De conclusie: het aantal Turkse tortels in 1984 kon met de formule niet 

juist voorspeld worden 1 
 
Opmerking 
Als voor t = 0 een ander jaartal met de bijbehorende startwaarde is 
gekozen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 10 maximumscore 4 
• Aflezen van twee punten op de lijn, bijvoorbeeld: in 1930 is 

2200opp ≈  km en in 1960 is 4500opp ≈  km  1 
• In 1930 is 1240r ≈  km en in 1960 is 2540r ≈  km 2 

• De gemiddelde toename is 2540 1240 43
30
−

≈  (km per jaar) (of 

nauwkeuriger) 1 

of 

• Aflezen van twee punten op de lijn, bijvoorbeeld: in 1930 is 
2200opp ≈  km en in 1960 is 4500opp ≈  km  1 

• De richtingscoëfficiënt van de lijn is 4500 2200 77
30
−

≈  1 

• De gemiddelde toename is 77 43
π
≈  (km per jaar) (of nauwkeuriger) 2 

 
Opmerking 
Voor het aflezen van de waarden van opp  is de toegestane marge 100 km. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 5 

• In de oude situatie geldt 290 log(1,33) 56, 4
1,81

s = ≈  (km per jaar) 1 

• In de nieuwe situatie is 0,9 1,33 1,197V = ⋅ ≈  1 

• In de nieuwe situatie geldt 290 log(1,197) 44,8
1,81

s = ≈  (km per jaar) 1 

• Het verschil is 56,4 44,8 11,6− =  (km per jaar) 1 

• 11,6 100% 21%
56,4

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 1 

 
 12 maximumscore 4 

• Situatie 1: m  wordt groter (dus in 290
m

 wordt de noemer groter en de 

teller blijft hetzelfde), dus de breuk 290
m

 wordt kleiner 1 

• logV  blijft hetzelfde, dus de toename van de straal wordt kleiner 1 

• Situatie 2: V wordt groter, dus logV  wordt groter, dus logV wordt 
groter 1 

• m  blijft hetzelfde, dus 290
m

 blijft hetzelfde, dus de toename van de 

straal wordt groter 1 
 
 

Kaartspel 
 

 13 maximumscore 3 
• Het aantal manieren om van elke soort één kaart te krijgen is 

28 28 28 28
1 1 1 1

       
⋅ ⋅ ⋅       

       
 1 

• De kans is 

28 28 28 28
1 1 1 1

112
4

       
⋅ ⋅ ⋅       

       
 
 
 

 1 

• Het antwoord: 0,10 (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Het aantal mogelijke volgorden is (4! =) 24 1 
• De kans is 28 28 28 28

112 111 110 10924 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 
• Het antwoord: 0,10 (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 4 
• Het aantal keer als eerste een tomaatkaart X is binomiaal verdeeld met 

150n =  en 1
4p =  1 

• ( 37) 1 ( 37)P X P X> = − ≤  1 
• Beschrijven hoe de gevraagde kans (bijvoorbeeld met de GR) berekend 

kan worden 1 
• Het antwoord: 0,49 (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 6 
• De cumulatieve percentages 2; 10,7; 36,7; 66; 87,3; 94,7 (en 100) 2 
• De bijbehorende punten juist aangeven op de uitwerkbijlage 1 
• De punten liggen (nagenoeg) op een rechte lijn dus de gegevens zijn 

normaal verdeeld 1 
• Het aflezen of berekenen van μ 18≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het aflezen of berekenen van σ 7≈  (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
− Als de cumulatieve percentages boven de klassenmiddens getekend zijn, 

hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen. 
− Als andere, bij een correct getekende rechte lijn passende, waarden van 

µ en σ zijn afgelezen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 16 maximumscore 5 
• Beschrijven hoe de kans p dat een spel langer duurt dan 20 minuten 

berekend kan worden 1 
• 0,711p ≈  1 
• De kans dat een spel korter dan 20 minuten duurt is 1 – 0,711 1 
• De gevraagde kans is 2 0,711 (1 0,711)⋅ ⋅ −  1 
• Het antwoord: 0,41 (of nauwkeuriger) 1 
 
 

Archeologie 
 

 17 maximumscore 3 

• De groeifactor per 6000 jaar is 6
12,5

 1 

• Voor de groeifactor per jaar geldt dan 
1

60006
12,5

g  ≈  
 

 1 

• Het antwoord: 0,9998777 1 

of 

• De vergelijking 600012,5 6g⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 0,9998777 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 4 
• De vergelijking 9,5 12,5 0,999878t= ⋅  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• 2249t ≈  (jaar) 1 
• 1949 – 2249 = –300, dus het verschil is (ongeveer) 100 jaar 1 
 

 19 maximumscore 5 
• Bij 12 respectievelijk 13 metingen is de standaardafwijking van het 

gemiddelde 310
12

 respectievelijk 310
13

 (jaar) 2 

• 310P(3692 3892 | 3792; ) 0,74
12

X< < µ = σ = ≈  of 

310P( 100 100 | 0; ) 0,74
12

X− < < µ = σ = ≈  1 

• 310P(3692 3892 | 3792; ) 0,76
13

X< < µ = σ = ≈  of 

310P( 100 100 | 0; ) 0,76
13

X− < < µ = σ = ≈  1 

• Dus er zijn ten minste 13 metingen nodig 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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VW-1024-f-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-13-2-o 2 / 15 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Differentiëren 
naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  

( ) ( ( )) ( )k' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g

x g x
   

 
Logaritmen  
regel voorwaarde

log log logg g ga b ab   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   >0, 1, >0, >0 g g a b  

log logg p ga p a   >0, 1, >0 g g a  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
  >0, 1, >0, >0, 1 g g a p p   
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De valkparkiet 

 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verband tussen het vermogen 
(het energieverbruik per seconde) en de vliegsnelheid bij vogels. Het 
vermogen V wordt gemeten per kg borstspier en uitgedrukt in Watt. 
 
Een onderzoek heeft uitgewezen dat de grafiek van het verband tussen 
de vliegsnelheid en het vermogen U-vormig is. Dat wil zeggen: vliegen 
met lage of hoge snelheid kost veel vermogen, terwijl vliegen met een 
snelheid daartussenin minder vermogen kost. 
In de figuur is dit verband voor valkparkieten en duiven weergegeven.  
 
figuur 
 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60

 vermogen V
(Watt)

snelheid s (km per uur)

duif

valkparkiet

 
 
Dit onderzoek toont bij valkparkieten een bij benadering kwadratisch 
verband aan tussen de vliegsnelheid en het vermogen. 
Voor valkparkieten geldt de volgende formule: 

 20,19 8,71 169,72V s s    

Hierbij is V het vermogen in Watt en s de snelheid in km per uur. 
 

3p 1 Bereken met behulp van de formule bij welke snelheden het vermogen V 
van een valkparkiet 120 Watt is.  
 

4p 2 Bereken met behulp van de afgeleide bij welke snelheid het vermogen V 
van een valkparkiet minimaal is.  
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Ook bij duiven kunnen we een formule opstellen voor het verband tussen 
s en V. In de figuur kunnen we aflezen dat duiven bij een snelheid van 
8 km per uur en bij een snelheid van 34 km per uur een vermogen van 
150 Watt ontwikkelen. 
Voor duiven is het verband tussen de vliegsnelheid en het vermogen dan 
van de vorm: 

 ( 8)( 34) 150V p s s      

Ook hier is V het vermogen in Watt en s de snelheid in km per uur. 
 
Het is bekend dat duiven die stil in de lucht hangen ( 0)s   een vermogen 

van 185 Watt ontwikkelen. 
Met dit gegeven kunnen we nu de constante p berekenen.  

5p 3 Bereken p en herschrijf de formule in de vorm 2V as bs c   . 
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Zomer in Ukkel 

 
Een Belgische onderzoeker houdt zich bezig met modellen voor het 
temperatuurverloop. Hij bekeek daarvoor de historische gegevens van het 
weerstation in Ukkel (België). Zie onderstaande figuur. Deze figuur staat 
ook vergroot op de uitwerkbijlage. 
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De vloeiende lijn geeft de gemiddelde dagtemperatuur per dag aan en is 
ontstaan uit gemiddelden van de dagtemperatuur, gemeten over 
verschillende jaren. De gemiddelde dagtemperatuur is maximaal 17,1°C 
en minimaal 2,6°C. 
 
De vloeiende lijn laat zich redelijk goed beschrijven door een sinusoïde. 
Een algemene formule voor een sinusoïde is bijvoorbeeld: 

   sinT a b c t d    

De onderzoeker beschreef de vloeiende lijn met de volgende formule: 

   9,85 7,25sin 0,0172 106T t    

Hierin is T de gemiddelde dagtemperatuur in °C, t de tijd in dagen en t = 0 
op 1 januari. 

5p 4 Laat zien hoe de waarden van a, b, c en d uit de figuur volgen. 
 

2p 5 Bereken met behulp van de formule voor welke waarde van t de 
gemiddelde dagtemperatuur het hoogst is.  
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Een onderzoeker vraagt zich af: als de aarde opwarmt, hoeveel 
aangename zomerse dagen levert dat extra op in Ukkel?  
Een dag met een gemiddelde dagtemperatuur van ten minste 16°C is een 
aangename zomerse dag. Dat komt volgens het model beschreven met 
de formule  

   9,85 7,25sin 0,0172 106T t    

jaarlijks 65 keer voor. Als door de opwarming van de aarde de gemiddelde 
dagtemperatuur in Ukkel elke dag twee graden hoger is, moet het model 
worden aangepast en verandert de formule.  

4p 6 Maak een nieuwe formule en bereken daarmee hoeveel extra aangename 
zomerse dagen deze twee graden temperatuurstijging zou opleveren. 
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WK 2010 

 
Aan het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika deden 32 
landen mee. Ze speelden eerst een groepsfase. Hierin speelden de 
landen in 8 poules van 4 teams. In zo'n poule speelt ieder team één 
wedstrijd tegen elk ander team. De twee hoogst eindigende teams per 
poule gingen door naar de knock-outfase. Deze overgebleven teams 
speelden allemaal één wedstrijd tegen een ander team en de verliezer 
moest naar huis. De winnaars gingen door en speelden weer één 
wedstrijd tot er uiteindelijk nog twee teams over waren. Die speelden de 
finale. Er was ook nog een wedstrijd om de derde plaats, de troostfinale. 
 
In eerdere edities van het WK waren er minder deelnemende teams. Zo 
waren er in 1974 in West-Duitsland maar 16 teams. Die speelden volgens 
hetzelfde schema: eerst in poules van 4 en de twee hoogst eindigende 
teams naar de knock-outfase. 
 
Er werden in 1974 natuurlijk veel minder wedstrijden gespeeld dan in 
2010. 

5p 7 Ga met een berekening na of de verdubbeling van het aantal 
deelnemende teams ook geleid heeft tot een verdubbeling van het totaal 
aantal wedstrijden. 
 
Alle WK's kenden een groepsfase met poules van 4 teams. Dat hoeft 
natuurlijk niet. Er zouden ook meer teams in een poule kunnen zitten. Dat 
leidt dan wel tot een groter aantal poulewedstrijden. 
W(n) is het aantal wedstrijden in een poule met n teams. Er geldt nu dat  
W(n + 1) = W(n) + n waarbij W(n + 1) het aantal wedstrijden in een poule 
met n + 1 teams is.  

4p 8 Toon aan dat dit geldt. 
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Engelse sportstatistici hebben zich voor het toernooi van 2010 aan 
voorspellingen gewaagd. Zij keken voor de deelnemende landen naar het 
bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking (bbp), de 
bevolkingsomvang (pop) en de wedstrijdervaring (erv). Dat leverde de 
volgende formule op: 

( ) ( ) ( )GD( , ) 0,316 log 0,334 log 1,702 log
( ) ( ) ( )

pop A bbp A erv A
A B

pop B bbp B erv B

     
          

     
 

Hierbij is GD( , )A B  het aantal doelpunten dat land A naar verwachting 

meer zal scoren dan land B als zij tegen elkaar spelen. Dat aantal hoeft 
geen geheel getal te zijn en kan ook negatief zijn. Voor wedstrijdervaring 
koos men het aantal deelnames aan wereldkampioenschappen vóór dat 
van 2010. 
 
Voor Italië en Engeland zijn bbp en pop nagenoeg even groot, zodat 
alleen de wedstrijdervaring het verschil bepaalt. Vóór 2010 deed Italië 
16 keer mee aan een wereldkampioenschap, Engeland 12 keer.  

4p 9 Bereken met behulp van de formule het voorspelde aantal doelpunten dat 
Italië méér maakt als het tegen Engeland zou spelen. Rond het antwoord 
af op twee decimalen. 
 
Logischerwijs moet de uitkomst van de formule tegengesteld worden als 
je de landen verwisselt. Er zou dus voor elk tweetal landen A en B moeten 
gelden: GD( , ) GD( , )A B B A  . 

3p 10 Toon de juistheid hiervan aan met behulp van de rekenregels voor 
logaritmen. 
 
Volgens de formule wint Nederland niet van Brazilië omdat 
GD( , ) 0,67Ned Bra   . 

De waarde –0,67 valt eigenlijk nog wel mee. Brazilië heeft veel meer 
inwoners dan Nederland: 185,7 miljoen tegenover 16,6 miljoen. Ook nam 
Brazilië vóór 2010 vaker deel: 18 keer en Nederland maar 8 keer. 
Blijkbaar is het bbp van Nederland veel groter dan dat van Brazilië. 

5p 11 Bereken hoeveel keer zo groot het bbp van Nederland is als het bbp van 
Brazilië.  
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Archeologie 

 
In de archeologie gebruikt men de C14-methode bij het vaststellen van de 
historische leeftijd (ouderdom) van bepaalde vondsten. Deze methode 
werd in 1949 ontwikkeld door de Amerikaanse scheikundige Libby, die 
hiervoor de Nobelprijs gekregen heeft. Volgens de theorie neemt de 
radioactiviteit van dood organisch materiaal exponentieel af en daarom 
kun je door radioactiviteit te meten bepalen hoe oud een voorwerp is. 
De figuur hieronder komt uit een artikel van Libby uit 1949. Libby testte de 
C14-methode door deze te gebruiken op zes verschillende voorwerpen 
waarvan de historische leeftijd op een andere manier bekend was. 
 
figuur 
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Langs de verticale as staat de gemeten radioactiviteit in cpm (counts per 
minute) per gram materiaal. Dit is een maat voor de hoeveelheid C14. 
Langs de horizontale as staat de historische leeftijd van het voorwerp in 
jaren.  
Volgens de theorie neemt de gemeten radioactiviteit exponentieel af. 
De grafiek gaat door de punten (0; 12,5) en (6000; 6). Hiermee kan men 
de groeifactor berekenen. 

3p 12 Bereken met deze punten de groeifactor per jaar in 7 decimalen 
nauwkeurig. 
 

Pagina: 852Voor 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).



 VW-1024-f-13-2-o 11 / 15 lees verder ►►►

Voor het vervolg van de opgave gaan we uit van de formule: 

 12,5 0,999878tN    

Hierin is N de gemeten radioactiviteit van het voorwerp in cpm per gram 
en t is de historische leeftijd volgens de C14-methode van het voorwerp in 
jaren. 
 
De punten in de figuur stellen de metingen aan de voorwerpen voor. Het 
punt 'Ptolemy' hoort bij een stuk hout van een doodskist van een 
Egyptische mummie. Deskundigen schatten dat deze doodskist uit 
ongeveer 200 voor Chr. dateert. Voor dit hout werd in 1949 een 
radioactiviteit van 9,5 cpm per gram gemeten. 

4p 13 Bereken het verschil tussen de historische leeftijd volgens de 
C14-methode en de schatting van de deskundigen. 
 

De formule 12,5 0,999878tN    kan herschreven worden tot de formule 

12,5 atN e  . 

3p 14 Bereken a in 6 decimalen nauwkeurig. 
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Turkse tortels 

 
Een Turkse tortel is een bepaald soort duif. Oorspronkelijk broedde de 
Turkse tortel alleen in Turkije, maar in de loop van de vorige eeuw heeft 
deze vogel zich over heel Europa verspreid. In 1950 werden ze voor het 
eerst in Nederland gezien.  
 
In figuur 1 zie je de groei van het aantal Turkse tortels in Nederland 
gedurende de periode 1953 tot en met 1963. 
 
figuur 1 
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Langs de verticale as is een logaritmische schaalverdeling gebruikt. 
De punten liggen bij benadering op een rechte lijn. Dat betekent dat het 
aantal Turkse tortels in de periode 1953 tot en met 1963 bij benadering 
exponentieel groeide. Een formule voor het aantal Turkse tortels in 

Nederland gedurende deze jaren is: ( ) 100 1,73tN t    met t de tijd in jaren 

en t = 0 in 1953. 

4p 15 Toon met behulp van figuur 1 aan dat de formule ( ) 100 1,73tN t   juist is.  

 
Het aantal tortels groeide in de eerste jaren vrij langzaam. Pas na enige 
tijd was de groeisnelheid groter dan 1000 tortels per jaar. 

5p 16 Bereken met behulp van de afgeleide ( )N t in welk jaar de groeisnelheid 

van het aantal Turkse tortels groter was dan 1000 tortels per jaar. 
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Het gebied waar een soort  figuur 2 
voorkomt, wordt het 
verspreidingsgebied genoemd. 
 
Figuur 2 geeft informatie over de 
grootte van het 
verspreidingsgebied van de Turkse 
tortel. Deze figuur staat ook 
vergroot op de uitwerkbijlage. 
Langs de verticale as staat de 

wortel van de oppervlakte ( opp ) 

van het verspreidingsgebied. 
In figuur 2 kun je bijvoorbeeld 
aflezen dat voor 1957 geldt:  

opp   4400 km. 

Hiermee kan worden berekend dat 
de oppervlakte van het 
verspreidingsgebied in 1957 dus 
ruim 19 miljoen vierkante kilometer is.  
 
We nemen aan dat het verspreidingsgebied cirkelvormig is, met straal r in 

km. Voor de oppervlakte van het gebied geldt dan: 2πopp r  . 

Hieruit volgt: 
opp

r 


. 

 

In figuur 2 is te zien dat opp  uitgezet tegen de tijd bij benadering een 

rechte lijn oplevert. Dit betekent dat in de periode 1930 tot en met 1960  
de gemiddelde toename per jaar van de straal van het gebied constant is.  

4p 17 Bereken met behulp van de rechte lijn in figuur 2 de gemiddelde toename 
in km per jaar van de straal van het verspreidingsgebied in de periode 
1930 tot en met 1960. 
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Een ander model waarmee de groei van de straal kan worden berekend, 
wordt beschreven met de volgende formule: 

 
290 log( )s V
m

  

s is de groei van de straal in km per jaar; 
V is het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen dat een wijfje 
gedurende haar hele leven voortbrengt, 1V  ; 
m is de gemiddelde leeftijd in jaren waarop een vrouwtje jongen 
krijgt, 0m  . 
 
Voor de Turkse tortel heeft men in een bepaalde periode de volgende 
waarden gevonden: m = 1,81 en V = 1,33.  
Neem aan dat door ongunstige omstandigheden voor de Turkse tortel de 
waarde van V met 10% afneemt, maar dat m gelijk blijft.  

5p 18 Bereken met hoeveel procent de waarde van s zal afnemen als gevolg 
van de afname van V. 
 
We bekijken de volgende twee situaties: 
1 De gemiddelde leeftijd waarop een vrouwtje jongen krijgt neemt toe, 

maar het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen verandert niet. 
2 Het gemiddeld aantal vrouwelijke nakomelingen wordt groter, maar de 

gemiddelde leeftijd waarop een vrouwtje jongen krijgt verandert niet. 
4p 19 Beredeneer met behulp van de formule voor elk van deze twee situaties of 

de groei van de straal groter of kleiner zal worden.  
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Tricoda 

 
Het familiespel Tricoda is uitgeroepen tot Speelgoed van het jaar 2010. 
Het spel Tricoda bestaat uit 28 stenen. Het cijfer 1 komt één keer voor, 
het cijfer 2 twee keer, het cijfer 3 drie keer en zo verder tot en met het 
cijfer 7, dat zeven keer voorkomt. Zie de figuur. 
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Elke speler krijgt 3 stenen, die op een standaard worden geplaatst, 
waarbij de volgorde niet van belang is. De 3 stenen vormen zo een 
cijfertrio. De stenen staan zo op de standaards, dat elke speler wel de 
cijfertrio's van de andere spelers ziet, maar zijn eigen cijfertrio niet.  
Zie foto. 
 
foto 

 
 
Om het spel te winnen moet je, met behulp van vragenkaartjes, 
beredeneren welke drie getallen op je eigen standaard staan. 

6p 20 Bereken het aantal mogelijke verschillende cijfertrio's dat een speler bij de 
start van het spel kan krijgen. 
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2013-2 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

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

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

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

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

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

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

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

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

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
De valkparkiet 

 
 1 maximumscore 3 

• De vergelijking 20,19 8,71 169,72 120s s− + =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De snelheden 7 en 39 (km per uur) (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De afgeleide ( ) 0,38 8,71V s s′ = −  2 
• De vergelijking 0,38 8,71 0s − =  moet worden opgelost 1 
• Het antwoord: 23 (km per uur) (of nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 5 
• Bij s = 0 is V = 185 1 
• De vergelijking (0 8)(0 34) 150 185p ⋅ − − + =  moet worden opgelost 1 
• p ≈ 0,129 1 
• 2( 8)( 34) 8 34 272s s s s s− − = − − +  1 
• 20,1 5,4 185V s s= − +  (of nauwkeuriger waarden voor a en b) 1 
 
Opmerking 
Als door tussentijds afronden van de waarde van p op 0,1 of 0,13 
afwijkende waarden voor b en/of c zijn berekend, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
 
 

Zomer in Ukkel 
 

 4 maximumscore 5 
• Het maximum is ongeveer 17,1 en het minimum 2,6 dus 

de evenwichtsstand a is 19,7 9,85
2

=  1 

• De amplitude b is 9,85 – 2,6 = 7,25 1 

• 2
365

c π
=  is ongeveer 0,0172 2 

• De sinusoïde gaat stijgend door de evenwichtsstand na 106 dagen, 
levert d = 106 1 

 
Opmerking 
Als de kandidaat het minimum en maximum afleest in plaats van uit de tekst 
haalt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 5 maximumscore 2 
• Uitleggen hoe (met de GR) het maximum van T gevonden kan worden 1 
• Dat maximum zit bij t = 197 (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Als de temperatuur het hele jaar twee graden stijgt, verandert in het 

model alleen de waarde 9,85 in 11,85 1 
• Aangeven hoe de vergelijking T = 16 met de GR opgelost moet worden  1 
• Dat levert t = 141 of t = 253 (of nauwkeuriger) 1 
• Dat zijn 112 dagen, een stijging van 47 dagen 1 
 
Opmerking 
Als door afwijkende afrondingen of het werken met een tabel er met 
waarden van 111,8 of 111 gerekend is, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

WK 2010 
 

 7 maximumscore 5 
• In een poule zijn 6 wedstrijden 1 
• In 2012 waren 8∙6 = 48 groepswedstrijden 1 
• Samen met 8 + 4 + 2 + 1 + 1 levert dat 64 wedstrijden 1 
• In 1974 waren er 4∙6 + 4 + 2 + 1 + 1 = 32 wedstrijden 1 
• Het zijn er dus inderdaad twee maal zoveel 1 
 

 8 maximumscore 4 
• In een poule van n teams zijn er W(n) wedstrijden 1 
• Om W (n + 1) te bepalen moet er 1 team aan de poule worden 

toegevoegd 1 
• Er zijn met dit toegevoegde team n wedstrijden te spelen (tegen elk van 

de andere n teams) 1 
• Het aantal wedstrijden in een poule met n +1 teams is daarmee n groter 

dan het aantal wedstrijden in een poule met n teams  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat alleen met getallenvoorbeelden werkt zonder te 
generaliseren, maximaal 2 scorepunten toekennen. 
 

 9 maximumscore 4 

• ( ) 1
( )

pop A
pop B

=  en ( ) 1
( )

bbp A
bbp B

=  1 

• 16( ,  ) 1,702 log
12

GD Ita Eng  = ⋅  
 

 2 

• ( ,  ) 0, 21GD Ita Eng =  1 
 

 10 maximumscore 3 

• Er moet gelden: ( ) ( )log log
( ) ( )

pop A pop B
pop B pop A

   
= −   

   
, 

( ) ( )log log
( ) ( )

bbp A bbp B
bbp B bbp A

   
= −   

   
 en ( ) ( )log log

( ) ( )
erv A erv B
erv B erv A

   
= −   

   
 1 

• ( )log log( ( )) log( ( ))
( )

pop A pop A pop B
pop B

 
= − 

 
 1 

• ( ) ( )log log( ( )) log( ( )) log
( ) ( )

pop B pop Apop B pop A
pop A pop B

   
= − = −   

   
 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 5 
• Opgelost moet worden de vergelijking 

16,6 ( ) 80,316 log 0,334 log 1,702 log 0,67
185,7 ( ) 18

bbp Ned
bbp Bra

    ⋅ + ⋅ + ⋅ = −         
  1 

• ( )0,331 0,334 log 0,599 0,67
( )

bbp Ned
bbp Bra

 
− + ⋅ − = − 

 
 1 

• ( )log 0,78
( )

bbp Ned
bbp Bra

 
≈ 

 
 1 

• 0,78( ) 10 6
( )

bbp Ned
bbp Bra

= ≈  1 

• Het bbp van Nederland is ongeveer 6 keer zo groot als dat van Brazilië 1 

of 

• Stel ( )
( )

bbp Nedx
bbp Bra

=  1 

• Opgelost moet worden de vergelijking 

( )16,6 80,316 log 0,334 log 1,702 log 0,67
185,7 18

x   ⋅ + ⋅ + ⋅ = −     
 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• x ≈ 6 1 
• Het bbp van Nederland is ongeveer 6 keer zo groot als dat van Brazilië 1 
 
 

Archeologie 
 

 12 maximumscore 3 

• De groeifactor per 6000 jaar is 6
12,5

 1 

• Voor de groeifactor per jaar geldt dan 
1

60006
12,5

g  ≈  
 

 1 

• Het antwoord: 0,9998777 1 

of 

• De vergelijking 600012,5 6g⋅ =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: 0,9998777 1 
 

 13 maximumscore 4 
• De vergelijking 9,5 12,5 0,999878t= ⋅  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• 2249t ≈  (jaar) 1 
• 1949 – 2249 = –300, dus het verschil is (ongeveer) 100 jaar 1  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

• 1 

 14 maximumscore 3 
• De vergelijking 0,999878at te = moet worden opgelost voor a 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: –0,000122 1 
 
 

Turkse tortels 
 

 15 maximumscore 4 
• De beginwaarde is 100 
• Het aflezen van een punt 1 
• De groeifactor behorend op het interval bepaald door de twee afgelezen 

punten  1 
• De groeifactor per jaar: 1,73 1 

of 

• De beginwaarde is 100 1 
• Het kiezen van een t-waarde en het berekenen van ( )N t  1 
• Controleren in de figuur  2 
 

 16 maximumscore 5 
• ( )N t′  = 100∙1,73t∙ ln 1,73 2 
• Opgelost moet worden ( )N t′  = 1000 1 
• Aangeven hoe met de GR de waarde 5,3 gevonden wordt 1 
• Het antwoord: in 1958 1 
 
Opmerking 
Als 1959 als antwoord wordt gegeven, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 4 
• Aflezen van twee punten op de lijn, bijvoorbeeld: in 1930 is 

2200opp ≈  km en in 1960 is 4500opp ≈  km  1 
• In 1930 is 1240r ≈  km en in 1960 is 2540r ≈ km 2 

• De gemiddelde toename is 2540 1240 43
30
−

≈  (km per jaar) (of 

nauwkeuriger) 1 

of 

• Aflezen van twee punten op de lijn, bijvoorbeeld: in 1930 is 
2200opp ≈  km en in 1960 is 4500opp ≈  km  1 

• De richtingscoëfficiënt van de lijn is 4500 2200 77
30
−

≈  1 

• De gemiddelde toename is 77 43
π
≈  (km per jaar) (of nauwkeuriger) 2 

 
Opmerking 
Voor het aflezen van de waarden van opp  is de toegestane marge 100 km. 
 

 18 maximumscore 5 

• In de oude situatie geldt 290 log(1,33) 56,4
1,81

s = ≈  (km per jaar) 1 

• In de nieuwe situatie is 0,9 1,33 1,197V = ⋅ ≈  1 

• In de nieuwe situatie geldt 290 log(1,197) 44,8
1,81

s = ≈  (km per jaar) 1 

• Het verschil is 56,4 44,8 11,6− =  (km per jaar) 1 

• 11,6 100% 21%
56,4

⋅ ≈  (of nauwkeuriger) 1 

 
 19 maximumscore 4 

• Situatie 1: m wordt groter (dus in 290
m

 wordt de noemer groter en de 

teller blijft hetzelfde), dus de breuk 290
m

 wordt kleiner 1 

• logV  blijft hetzelfde, dus de toename van de straal wordt kleiner 1 

• Situatie 2: V wordt groter, dus logV  wordt groter, dus logV wordt 
groter 1 

• m blijft hetzelfde, dus 290
m

 blijft hetzelfde, dus de toename van de 

straal wordt groter 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tricoda 
 

 20 maximumscore 6 
• Er zijn 5 trio’s van het type xxx (omdat x geen 1 of 2 kan zijn) 1 

• Er zijn 
7

35
3
 

= 
 

 trio’s van het type xyz 1 

• Bij trio’s van het type xxy zijn er 6 keuzes voor x (omdat x geen 1 kan 
zijn) 1 

• Bij trio’s van het type xxy zijn er bij elke keuze voor x nog 6 keuzes 
voor y 1 

• Er zijn 6 6 36⋅ =  trio’s van het type xxy 1 
• Het antwoord: 76 1 

of 

• Het uitschrijven van alle mogelijke trio’s 5 
• Het antwoord: 76 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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VW-1024-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y    

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 

geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    σ( ) σ( )S n X   

( ) ( )E X E X   
σ( )σ( ) X

X
n

  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p     

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

X
Z


  is standaard-normaal verdeeld en 

μP( ) P( )
σ

g
X g Z


    

 
Differentiëren 
naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g

x g x
   

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

loglog
log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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Schroefas  
 
Een belangrijk onderdeel van een boot is de schroefas. Deze as wordt door de 
motor in beweging gebracht. Daardoor gaat de schroef van het schip draaien en 
dan kan de boot varen. De motor, de schroefas en de schroef samen noemen 
we hier het aandrijfsysteem van de boot. 
 
foto 
het plaatsen van een schroefas 

 
De minimale diameter van de schroefas die nodig is, hangt af van de prestaties 
die de motor van deze boot kan leveren. In figuur 1 zie je een grafiek om de 
minimale diameter van de as vast te stellen. Figuur 1 vind je ook vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
In dit zogenoemde nomogram zie je drie schalen:  
 de linkerschaal: het aantal toeren (of omwentelingen) per minuut (tpm). Dit 

wordt ook wel het toerental genoemd;  
 de middelste schaal: de diameter van de schroefas, gemeten in mm; 
 de rechterschaal: het vermogen, uitgedrukt in paardenkracht (pk).  
Zoals je kunt zien, is elk van de drie schalen niet-lineair. 
 
figuur 1 
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Wanneer je een lijn trekt door de drie schalen kun je een van de drie waarden 
bepalen als je de andere twee weet. Zo hoort volgens figuur 1 bij een motor van 
200 pk en 1200 tpm een asdiameter van (ten minste) 45 mm. 
 
Python-Drive is een bedrijf dat aandrijfsystemen maakt. Op hun website staat 
dat alle systemen van het type P60-K (70 pk, 2600 tpm) een asdiameter hebben 
tussen 30 en 40 mm. 

3p 1 Onderzoek met behulp van figuur 1 op de uitwerkbijlage of de asdiameter van dit 
type groot genoeg is. 
 
In het voorbeeld in figuur 1 zie je een motor van 200 pk en 1200 tpm met een 
bijbehorende asdiameter van 45 mm. Er zijn ook wel motoren te vinden met een 
ander vermogen en een ander toerental waarbij dezelfde asdiameter van 45 mm 
hoort. Dan valt op dat een groter vermogen een hoger toerental oplevert. 

3p 2 Leg uit hoe je dat in figuur 1 kunt zien. 
 
Lloyd’s is een organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van regels voor 
de controle op de zeewaardigheid van schepen. Volgens een van deze regels 
moet de diameter D van de schroefas voldoen aan de volgende formule: 

 379,78 P
D

R
   

In deze formule is D uitgedrukt in mm, het vermogen P uitgedrukt in pk en het 
toerental R in tpm. 
 
In een tijdschrift dat gaat over aandrijfsystemen kun je figuur 2 tegenkomen. In 
deze figuur zie je voor enkele waarden van D het verband getekend tussen de 
bijbehorende waarden van P en R.  
 
figuur 2 
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In zo’n figuur kan elk aandrijfsysteem met een punt worden weergegeven. Zo 
hoort het punt A bij het aandrijfsysteem met waarden (1200, 150, 40). 
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In figuur 2 is punt B aangegeven. Bij dit aandrijfsysteem is het vermogen goed 
af te lezen. De waarde van het toerental is echter niet nauwkeurig af te lezen, 
maar met behulp van de formule kunnen we deze wel berekenen.  

4p 3 Bereken met behulp van de formule het toerental dat bij dit aandrijfsysteem 
hoort. 
 
In enkele gevallen komt het voor dat de asdiameter al bekend is, bijvoorbeeld 
wanneer alleen de motor moet worden vervangen. Dan is het handig om de 

formule 379,78 P
D

R
   anders te schrijven. 

We gaan uit van een asdiameter van 30 mm.  
4p 4 Herschrijf de formule hierboven zo dat je een formule krijgt waarin P uitgedrukt 

wordt in R.  
 
 

Hooikoorts 
 
Hooikoorts is een vervelende allergische aandoening foto 
waar veel mensen last van hebben. Iemand die last uitvergrote pollen 
heeft van hooikoorts, reageert op zogenoemde pollen 
in de lucht, die afkomstig zijn van bomen en grassen 
die in bloei staan. De allergische reactie veroorzaakt 
naast irritatie aan ogen, neus en keel ook hoest- en 
niesbuien.  
 
In Nederland heeft 13% van de bevolking last van 
hooikoorts.  
Een onderzoeker van PharmaCie, een medicijnenfabrikant, ondervraagt 135 
aselect gekozen mensen. 

5p 5 Bereken in drie decimalen nauwkeurig de kans dat minstens 20% van de 
ondervraagden hooikoorts heeft.  
 
PharmaCie brengt een nieuw medicijn tegen hooikoorts op de markt. Het nieuwe 
medicijn van PharmaCie wordt in pilvorm verkocht.  
Als een patiënt klachten krijgt, neemt hij een pil. De werkzame stof komt dan via 
de maag en de darm in de bloedbaan terecht. De hoeveelheid werkzame stof in 
de bloedbaan stijgt eerst en neemt daarna af omdat de stof door het lichaam 
wordt afgebroken. De concentratie van de werkzame stof in de bloedbaan 
noemen we C. In figuur 1 zie je een schets van de grafiek van C.  
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figuur 1 
 

C in
mg/cm3

t in urenO  
 

Een onderzoeker van PharmaCie stelt de volgende formule op die dit verloop 
redelijk benadert:  

 1 2
16( )

190 60
t

C t
t




 

Hierin is C1 de concentratie werkzame stof in mg/cm3 en t de tijd in uren na het 

innemen van de pil. 
 

6p 6 Bereken met behulp van de afgeleide van C1 na hoeveel minuten, gerekend 

vanaf het moment dat de pil is ingenomen, de concentratie werkzame stof 
maximaal is.  
 
Een andere onderzoeker stelt een geheel andere formule op die er als volgt uit 
ziet:  

 6
2 ( ) 0,13(1,92 1,92 )  t tC t  

Hierin is C2 de concentratie werkzame stof in mg/cm3 en t weer de tijd in uren na 

het innemen van de pil. 
Hoewel de grafieken van C1 en C2 beide erg op de grafiek in figuur 1 lijken, 

verschillen de momenten waarop het maximum bereikt wordt wel van elkaar. 
Voor de afgeleide van C2 geldt bij benadering: 

 6
2 ( ) 0,0848( 1,92 6 1,92 )t tC' t       

4p 7 Onderzoek met behulp van de afgeleide C'2 of het maximum van C2 eerder of 

later dan het maximum van C1 optreedt.  
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Waardepunten 
 
De verpakkingen van Douwe Egberts koffie zijn voorzien van (waarde)punten 
die je kunt sparen. Met deze punten kun je bepaalde producten kopen. Op de 
website van Douwe Egberts (DE) stond tot 2009 het volgende: 
 per artikel zijn je eerste 100 punten € 1,50 waard; je moet dan wel betalen 

met minimaal 100 punten; 
 daarna zijn per artikel iedere 100 punten € 0,50 waard; 
 betalen met iedere combinatie van punten en geld mag altijd. 
 
 foto 
Voorbeeld 
Kop en schotel van hiernaast kosten samen € 5,-. 
Je kunt deze kop en schotel dan kopen voor € 5,- of 
gratis meenemen voor 800 punten. Ook kun je 
400 punten inleveren en nog € 2,- bijbetalen. 
 
Bij DE kost een gebaksbordje € 9,30 en een taartplateau € 46,50.  
Marieke wil graag 6 gebaksbordjes en een taartplateau kopen. Ze heeft  
12 000 waardepunten en wil zo min mogelijk euro’s bijbetalen.  

4p 8 Bereken hoeveel euro’s Marieke moet bijbetalen.  
 
Op de website staat ook een puntencalculator. Deze calculator geeft per artikel 
aan hoeveel euro’s je punten waard zijn. Je moet dan wel minstens 100 punten 
hebben.  
Je tikt het aantal punten in en op het scherm verschijnt de bijbehorende waarde 
in euro’s voor één artikel. De calculator maakt gebruik van de volgende lineaire 
formule: 

 1 0,005W p   

In deze formule is p het aantal punten (met p  100) en W de waarde in euro’s.  
4p 9 Leid deze formule af uit bovenstaande voorwaarden.  

 
Er zijn ook andere spaarsystemen te bedenken, bijvoorbeeld een systeem 
waarbij klanten die veel punten sparen daarvoor iets meer beloond worden. Zo 
bedenkt Alwin, een wiskunde A-leerling uit 6V, een ander systeem. Zie de tabel. 
 
tabel 
aantal punten 100 1100 2100 3100 5100 7100 9100 

waarde in euro’s  1,50 2,14 3,06 4,37 8,90 18,15 37,01

 
Je kunt in de tabel zien dat er geen lineair verband is tussen het aantal punten 
en de waarde in euro’s.  
Verder gelden ook bij het systeem van Alwin vergelijkbare voorwaarden als bij 
het officiële DE-systeem: 
 per artikel zijn je eerste 100 punten €1,50 waard; je moet dan wel betalen 

met minimaal 100 punten; 
 betalen met iedere combinatie van punten en geld mag altijd. 
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In het systeem van Alwin is er sprake van een (bij benadering) exponentieel 
verband. 

4p 10 Laat voor alle waarden in de tabel zien dat er inderdaad (bij benadering) sprake 
is van een exponentieel verband en bereken de groeifactor per 1000 punten in  
drie decimalen nauwkeurig. 
 
Het Douwe Egberts Geschenkensysteem is, althans volgens DE in 2009, het 
oudste nog actieve spaarsysteem van Nederland. Op de website staat dat bijna 
zeven van de tien Nederlandse huishoudens de waardepunten sparen. Zie het 
citaat hieronder. 
 
citaat 
 
1924 – Ontstaan geschenken artikelen 
“Wij hopen u steeds onder de geregelde gebruikers van Douwe Egberts 
producten te mogen rekenen”. Met deze woorden werd in 1924 het 
geschenkensysteem geïntroduceerd. Een succesvolle poging om de klant aan 
de producten van DE te binden, want het systeem bestaat inmiddels bijna 
tachtig jaar en is daarmee het oudste nog actieve spaarsysteem van Nederland. 
Bijna zeventig procent van alle huishoudens spaart Douwe Egberts 
waardepunten en jaarlijks gaan ruim 2,5 miljoen geschenken over de toonbank.  
 
 
Volgens een consumentenorganisatie is deze informatie misleidend en wordt het 
aantal huishoudens dat spaart, overdreven. Uit een steekproef onder 
640 aselect gekozen huishoudens blijkt dat 403 van deze huishoudens de 
punten sparen.  
Als we als nulhypothese 0H : 0,70p   nemen, is dit steekproefresultaat 

inderdaad significant afwijkend, uitgaande van een significantieniveau van 5%.  
Als we als nulhypothese 0H : 0,65p   nemen, is dit steekproefresultaat niet 

significant afwijkend bij hetzelfde significantieniveau.  
7p 11 Bereken bij welke waarde van p het steekproefresultaat nog net niet significant 

afwijkend is. Geef de waarde van p in twee decimalen nauwkeurig.  
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Selectief cijferen 
 
In januari 2008 verscheen er in de NRC een artikel over de becijfering van een 
tentamen Recht. In figuur 1 zie je de verdeling van de cijfers voor dat tentamen. 
 
figuur 1 
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Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat het gemiddelde van de tentamencijfers 5,4 
was en de standaardafwijking 1,9. 
 

4p 12 Bereken het gemiddelde en de standaardafwijking in twee decimalen 
nauwkeurig.  
 
De schrijvers van het artikel waren erg kritisch. Zij waren van mening dat er 
opvallend weinig cijfers 5 waren uitgedeeld en beargumenteerden dit op de 
volgende manier.  
Bij dergelijke toetsen verwacht men meestal dat de cijfers bij benadering 
normaal verdeeld zijn. Hier was dit echter duidelijk niet het geval. 
Wanneer de tentamencijfers wèl normaal verdeeld zouden zijn met gemiddelde 
5,4 en standaardafwijking 1,9, dan zouden veel meer dan 48 studenten het 
cijfer 5 gekregen hebben.  

4p 13 Bereken met behulp van die normale verdeling hoeveel studenten in dat geval 
het cijfer 5 gekregen zouden hebben.  
 
In het artikel werd een mogelijke verklaring voor de vreemde verdeling van de 
cijfers gegeven. Er zouden bewust zeer weinig cijfers 5 zijn uitgedeeld omdat 
studenten die het cijfer 5 krijgen, extra begeleid moeten worden. 
De schrijvers vermoedden dat de correctoren aan 10 studenten een 6 hebben 
gegeven in plaats van een 5 en aan 80 studenten een 4 in plaats van een 5. 
Volgens deze verklaring zou er dus met de cijfers gemanipuleerd zijn.  
Bij de volgende vraag gaan we ervan uit dat deze verklaring juist is. Dan kunnen 
we onderzoeken of de cijfers voordat ze veranderd werden bij benadering 
normaal verdeeld waren. 
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6p 14 Onderzoek dit met behulp van het normaal waarschijnlijkheidspapier op de 
uitwerkbijlage.  
 
In het artikel werd ook nog een tweede verklaring genoemd voor de vreemde 
verdeling van de cijfers. De groep studenten die dit tentamen had gemaakt, zou 
niet homogeen zijn maar bestaan uit twee homogene en ongeveer even grote 
subgroepen, namelijk de werkers en de niet-werkers. Daar gaan we in de rest 
van deze opgave naar kijken. 
Neem aan dat de cijfers van de werkers normaal verdeeld waren met 
gemiddelde 6,7 en standaardafwijking 1,5 en de cijfers van de niet-werkers 
normaal verdeeld waren met gemiddelde 3,4 en standaardafwijking 1,2.  
In figuur 2 zie je vier grafieken getekend die horen bij vier verschillende normale 
verdelingen. Grafiek A hoort bij de cijfers van de werkers.  
 
figuur 2  
 

A

B

C

D

 
 
Eén van de overige drie grafieken B, C en D hoort bij de niet-werkers. Dat is 
grafiek D.  

3p 15 Leg uit waarom grafieken B en C niet kunnen horen bij de cijfers van de  
niet-werkers.  
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Behendigheid 
 
In Nederland wordt er verschil gemaakt tussen kansspelen en 
behendigheidsspelen. Een spel als roulette, waarbij de speler geen enkele 
invloed kan uitoefenen op het verloop van het spel (en dus ook niet op zijn 
winst-/verlieskansen) is duidelijk een kansspel. Een spel als schaken echter 
waarbij een speler zijn winst-/verlieskansen zelf kan beïnvloeden door oefening 
is natuurlijk een behendigheidsspel. Er zijn echter ook verschillende spelen 
waarbij niet meteen vast te stellen is om welke categorie het gaat.  
Zo kun je je bij pokeren afvragen of dit een kansspel of een behendigheidsspel 
is. De onderzoekers Borm en Van der Genugten hebben een methode 
ontwikkeld om bij elk spel dit onderscheid te maken. Daartoe hebben ze enkele 
begrippen gedefinieerd: 
 het toevalseffect TE 
 het leereffect LE 

Het toevalseffect is een getal dat uitdrukt in welke mate het toeval een rol speelt 
bij het spel: het toevalseffect is groot als het toeval een grote rol speelt. Het 
leereffect is een getal dat aangeeft in hoeverre een grotere ervaring helpt bij het 
spelen van het spel: het leereffect is groter naarmate de ervaring een grotere 
bijdrage levert aan de uitkomst van het spel.  
Beide getallen, toevalseffect TE en leereffect LE, zijn (natuurlijk) nooit negatief. 
Ze zijn ook nooit beide tegelijkertijd 0.  
Hoe die getallen TE en LE bepaald worden, komt verderop in deze opgave aan 
de orde. Eerst kijken we naar een formule die Borm en Van der Genugten 
gemaakt hebben met die twee begrippen. Deze formule ziet er als volgt uit: 

LE
B

LE TE



 

Het getal B dat met deze formule wordt berekend, noemen de onderzoekers het 
behendigheidsniveau. Ook al weten we nu nog niet hoe TE en LE bepaald 
worden, toch kunnen we wel iets zeggen over de mogelijke waarde van het 
getal B.  

1. B is nooit negatief; 
2. B is ten hoogste 1; 
3. Als twee spelen hetzelfde positieve leereffect hebben, is B groter bij het 

spel met het kleinere toevalseffect; 
4. Als twee spelen hetzelfde positieve toevalseffect hebben, is B groter bij 

het spel met het grotere leereffect. 
 

3p 16 Laat met behulp van de formule en de omschrijvingen van TE en LE zien dat de 
bovenstaande beweringen 1, 2 en 3 juist zijn. 
 

De bovenstaande formule voor B is ook te schrijven als 1 .TE
B

LE TE
 


 

 

3p 17 Toon aan dat deze formule ook geschreven kan worden als 1 .TE
B

LE TE
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Om de vierde bewering “Als twee spelen hetzelfde positieve toevalseffect 
hebben, is B groter bij het spel met het grotere leereffect” na te gaan, kun je 

gebruik maken van de formule 1 .TE
B

LE TE
 


 

 

3p 18 Leg met behulp van 1 TE
B

LE TE
 


 uit dat de vierde bewering inderdaad  

juist is.  
 
Om het behendigheidsniveau van een spel te bepalen moet je dus een methode 
vaststellen om TE en LE van dat spel te berekenen. Borm en Van der Genugten 
hebben dat bij verschillende spelen gedaan en hebben daarna ook een grens 
vastgesteld waarmee ze een onderscheid konden maken tussen een kansspel 
en een behendigheidsspel. Die grens ligt volgens de onderzoekers bij B = 0,20. 
Als B groter is dan 0,20 heb je te maken met een behendigheidsspel. 
Deze grens van 0,20 betekent dat in een kansspel het leereffect wel een rol mag 
spelen, maar niet te veel. Het leereffect moet beduidend kleiner zijn dan het 
toevalseffect. 
 

4p 19 Laat zien dat bij elk spel met een behendigheidsniveau van 0,20 de verhouding 
tussen het leereffect en het toevalseffect gelijk is aan 1:4. 
 
Op 3 maart 1998 concludeerde de Hoge Raad dat poker een kansspel is (en 
daarom alleen mag worden gespeeld in door de overheid gecontroleerde 
casino’s).  
 
foto  
pokeren een kansspel? 

 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De onderzoekers hebben in samenwerking met het televisieprogramma 
Nieuwslicht een experiment uitgevoerd om na te gaan of deze beslissing van de 
Hoge Raad wel terecht was. In het verslag over dit experiment schrijven zij op 
welke manier zij het behendigheidsniveau van het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ 
hebben bepaald. Zij deelden de spelers in drie typen in:  
 de beginner, die alleen de regels van het spel kent (zijn winst in het spel 

wordt alleen door geluk bepaald); 
 de ervaren speler, die veel ervaring heeft met het spel (zijn winst wordt 

bepaald door geluk en kunde); 
 de fictieve speler1), een ervaren speler die ook informatie heeft over  

toevalselementen in het spel, bijvoorbeeld welke kaarten de andere spelers 
hebben en welke kaarten er op tafel zullen komen te liggen (zijn winst wordt 
door geluk, kunde en informatie bepaald). 

 
Met behulp hiervan definieerden Borm en Van der Genugten TE en LE: 

   winst van de fictieve speler  winst van de ervaren spelerTE    

  winst van de ervaren speler  winst van de beginnerLE    

 
3p 20 Leg uit dat TE groter is naarmate het toeval een grotere rol speelt bij de 

uitkomst van het spel. 
 
In een ander experiment, vergelijkbaar met dat van Nieuwslicht, speelden een 
beginner, een ervaren speler en een fictieve speler aan aparte tafels onder 
dezelfde omstandigheden elk drie rondes. Allen kregen bij het begin van iedere 
ronde evenveel geld om in te kunnen zetten. Na die drie rondes werd de stand 
opgemaakt van de winst per ronde. Zie de tabel. 
 
tabel 
winst per ronde in euro’s 

 beginner ervaren speler fictieve speler 
ronde 1 –28 –11 10 

ronde 2 30 90 161 

ronde 3 –32 1 219 

 
Om na te gaan of poker wel of niet als kansspel gezien moet worden, kun je de 
totale winst van ieder van de drie spelers in de tabel berekenen en daarmee het 
behendigheidsniveau B bepalen van het pokerspel ‘Texas Hold’Em’. 

3p 21 Is het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ volgens de methode van Borm en Van der 
Genugten een kansspel als je uitgaat van de tabel? Licht je antwoord toe.  
 
 
 
 
 
 

einde  

noot 1 Die fictieve speler bestond alleen in dit experiment: hij verkreeg zijn extra informatie door het 
gebruik van een ‘oortje’ waarmee hem informatie doorgegeven werd die in een normaal spel 
onbekend is voor een speler. 
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wiskunde A VWO 2012-1 

 
uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 14  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

VW-1024-a-12-1-u einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Schroefas 
 

 1 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• Het tekenen van de lijn op de uitwerkbijlage 1 
• Aflezen op de middelste schaal: (iets minder dan) 25 mm (of 24 mm) 1 
• De diameter is dus groot genoeg  1 
 

 2 maximumscore 3 
• Een groter vermogen betekent lager op de rechteras 1 
• De lijn door dit punt en 45 mm van de middelste schaal komt dan hoger  

op de linkeras uit 1 
• Bij dat linkerpunt hoort een grotere waarde van het toerental 1 
 
Opmerking 
Als slechts een of meer getallenvoorbeelden gegeven worden zonder 
verdere toelichting, ten hoogste 1 scorepunt aan deze vraag toekennen. 
 

 3 maximumscore 4 
• Het aflezen van de waarden D = 60 en P = 400 1 

• 3 40060 79,78
R

= ⋅  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 940 (tpm) (of nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 4 maximumscore 4 

• 330 79,78 P
R

= ⋅  1 

• 30,376 P
R

=  1 

• 0,053P
R
=  1 

• 0,053P R=  1 
 
Opmerkingen 

− Als 
330

79,78
P R = ⋅ 

 
 als eindantwoord gegeven wordt, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Als door tussentijds forser afronden P = 0,055R als eindantwoord 

gegeven wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− In plaats van de waarde 0,053 in het eindantwoord mag (natuurlijk) 

ook een nauwkeuriger waarde vermeld worden. 
 
 

Hooikoorts 
 

 5 maximumscore 5 
• Minstens 20% betekent minstens 27 mensen met hooikoorts 1 
• De gevraagde kans is gelijk aan 1 – P(hoogstens 26 mensen hooikoorts) 1 
• Het aantal hooikoortslijders X is binomiaal verdeeld met n = 135 en  

p = 0,13  1 
• Beschrijven hoe P( 26 | 135, 0,13)X n p≤ = = berekend kan worden  1 
• Het antwoord: 0,015 1 
 

 6 maximumscore 6 

• 
2 2

1 2 2 2 2
(190 60) 16 16 380 960 3040( )

(190 60) (190 60)
+ ⋅ − ⋅ −

= =
+ +

t t t tC'
t t

 2 

• Opgelost moet worden de vergelijking 1( ) 0=C' t  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing t ≈ 0,56 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 34 minuten  1 
 
Opmerking 
Als de afgeleide van C1 niet is opgesteld, geen scorepunten aan deze vraag 
toekennen. 
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 7 maximumscore 4 
• De vergelijking 60,0848( 1,92 6 1,92 ) 0t t− −− + ⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing t ≈ 0,55 (of nauwkeuriger) 1 
• Het maximum van C2 wordt dus eerder dan het maximum van C1 

bereikt 1 

of 

• 0,56 6 0,56
2 (0,56) 0,0848( 1,92 6 1,92 )C' − − ⋅= − + ⋅  1 

• Constateren dat 2 (0,56) 0,002≈ −C'  1 
• Omdat –0,002 < 0 is C2(t) voor t = 0,56 dalend 1 
• Het maximum van C2 wordt dus eerder dan het maximum van C1 

bereikt 1 
 
Opmerkingen 
− Als bij deze vraag met behulp van de GR het maximum van C1 bepaald 

is (of de t-coördinaat van het maximum), hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Als een leerling zich bij deze vraag baseert op een bij de vorige vraag 
verkeerd berekende t-waarde, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten 
in mindering brengen. 

 
 

Waardepunten 
 

 8 maximumscore 4 
• Je moet elk artikel met ten minste 100 waardepunten betalen 1 
• De eerste 700 punten zijn € 10,50 waard 1 
• 11 300 punten zijn € 56,50 waard 1 
• Marieke moet (€ 102,30 – € 67,- =) € 35,30 bijbetalen 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat niet elk artikel met waardepunten betaalt, daarvoor 
1 scorepunt in mindering brengen. 
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 9 maximumscore 4 
• Elk punt is 0,005 euro waard 1 
• De helling is dus 0,005 1 
• Voor de eerste 100 punten krijg je echter 1,50 euro dus krijg je voor de 

eerste 100 punten 1,50 100 0,005 1− ⋅ =  euro extra 1 
• Hieruit volgt dat het startgetal 1 is (dus 1 0,005W p= + ) 1 

of 

• De formule is van de vorm W a p b= ⋅ +  1 

• Helling 0,50 0,005
100

a = =  1 

• Het punt (100; 1,50) ligt op de grafiek 1 
• Hieruit volgt dat b = 1 (dus 1 0,005W p= + ) 1 

of 

• 1001,50 0,50
100

pW − = + ⋅ 
 

 2 

• 1,50 ( 1) 0,50
100

pW = + − ⋅  1 

• Deze formule uitwerken geeft de formule 1 0,005W p= +  1 
 

 10 maximumscore 4 

• Het berekenen van 2,14 ,
1,50

3,06
2,14

 en 4,37
3,06

 1 

• Het berekenen van 
0,58,90 ,

4,37
 
 
 

0,518,15
8,90

 
 
 

 en 
0,537,01

18,15
 
 
 

 1 

• De zes (groei)factoren zijn (ongeveer) aan elkaar gelijk dus er is (bij 
benadering) sprake van exponentiële groei 1 

• De groeifactor per 1000 punten is 1,427 of 1,428 1 

of 

• Het berekenen van, bijvoorbeeld, 2,14 1,427
1,50

≈  1 

• Door berekening nagaan dat, uitgaande van de factor 1,427, alle andere 
waarden in de tabel (bij benadering) passen in een exponentieel verband 2 

• De groeifactor per 1000 punten is 1,427 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat, bij bovenstaande tweede methode, een ander tweetal 
tabelwaarden heeft gebruikt om een groeifactor per 1000 punten te 
bepalen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-12-1-c 8 lees verder ►►► 
 

 11 maximumscore 7 
• Het inzicht dat de overschrijdingskans P( 403)X ≤  met X het aantal 

sparende huishoudens berekend moet worden  1 
• X is (bij benadering) binomiaal verdeeld 1 
• Gezocht wordt: de grootste waarde van p waarvoor 

P( 403 | 640, ?) 0,05X n p≤ = = >  1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid met de GR kan worden opgelost  1 
• P( 403 | 640, 0,67) 0,0174X n p≤ = = ≈  1 
• P( 403 | 640, 0,66) 0,058X n p≤ = = ≈  1 
• Het antwoord: p = 0,66 1 
 
Opmerking 
Als P( 403 | 640, ?) 0,05≤ = = =X n p  wordt opgelost en de betreffende 
waarde van p zonder toelichting naar beneden wordt afgerond, aan deze 
aanpak maximaal 6 scorepunten toekennen. 
 
 

Selectief cijferen 
 

 12 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe het gemiddelde met de GR berekend kan worden  1 
• Het gemiddelde is 5,37 1 
• Beschrijven hoe de standaardafwijking met de GR berekend kan worden 1 
• De standaardafwijking is 1,93 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Het cijfer 5 hoort bij een onafgerond cijfer in het interval [4,5;5,5   1 

• Beschrijven hoe P(4,5 5,5 | 5, 4; 1,9)≤ < µ = σ =X  met de GR berekend 
kan worden  1 

• Deze kans is 0,203 (of nauwkeuriger) 1 
• Het aantal vijven zou naar verwachting (0,203 764 )155⋅ ≈  zijn 1 
 
Opmerkingen 
− Als het interval onjuist genoteerd is, bijvoorbeeld 4,5; 5,5 , hiervoor 

geen scorepunten aftrekken. 
− Als een kandidaat gebruik maakt van bij de vorige vraag berekende 

waarden van gemiddelde en standaardafwijking, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-12-1-c 9 lees verder ►►► 
 

 14 maximumscore 6 
• De oorspronkelijke frequenties van 4, 5 en 6 zouden dan zijn: 93, 138 

en 152  2 
• Het berekenen van de relatieve cumulatieve frequenties 2,4; 7,5; 17,0; 

29,2; 47,3; 67,1; 86,1; 97,4; 99,7 (en 100,0) 1 
• De tekening op de uitwerkbijlage met de cumulatieve frequenties boven 

de cijfers 1 tot en met 9 2 
• De punten liggen bij benadering op een rechte lijn, dus er is sprake van 

een (bij benadering) normale verdeling 1 
 
Opmerkingen 
− Als de cumulatieve frequenties boven de rechter klassengrenzen 

getekend zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  
− Als de cumulatieve frequenties zonder toelichting niet boven de rechter 

klassengrenzen of boven de gehele cijfers getekend zijn, ten hoogste 
5 scorepunten aan deze vraag toekennen.  

− Als een kandidaat op grond van het feit dat de punten niet op een rechte 
lijn liggen, tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een normale 
verdeling, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.  

 
 15 maximumscore 3 

• Het gemiddelde moet kleiner zijn dus de grafiek ligt links van A (dus 
grafiek B hoort niet bij de niet-werkers) 1 

• De standaardafwijking moet kleiner zijn dus de grafiek is smaller (en de 
top ligt hoger) dan A (dus grafiek C hoort niet bij de niet-werkers) 2 

 
 

Behendigheid  
 

 16 maximumscore 3 
• TE en LE zijn beide nooit negatief dus LE + TE is nooit negatief dus 

LEB
LE TE

=
+

 is ook nooit negatief (bewering 1) 1 

• Omdat TE niet negatief is, geldt: LE LE TE≤ +  dus  

1LEB
LE TE

= ≤
+

 (bewering 2) 1 

• Als het toevalseffect kleiner is, is TE kleiner dus LE + TE kleiner dus  
LEB

LE TE
=

+
 groter (bewering 3) 1 

 
Opmerking 
Als slechts met getallenvoorbeelden gewerkt is, hieraan geen scorepunten 
toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-12-1-c 10 lees verder ►►► 
 

 17 maximumscore 3  

• LE LE TE TEB
LE TE LE TE

+ −
= =

+ +
 1 

• LE TE TE LE TE TEB
LE TE LE TE LE TE
+ − +

= = −
+ + +

 1 

• 1 TEB
LE TE

= −
+

 1 

of 

• 1 TE LE TE TEB
LE TE LE TE LE TE

+
= − = −

+ + +
 1 

• LE TE TEB
LE TE
+ −

=
+

 1 

• LE TE TE LEB
LE TE LE TE
+ −

= =
+ +

 1 

 
 18 maximumscore 3 

• Als TE gelijk blijft en LE stijgt, wordt LE + TE groter 1 

• Dan wordt TE
LE TE+

 kleiner 1 

• Dan wordt 1 TEB
LE TE

= −
+

 dus groter 1 

 
 19 maximumscore 4  

• 0,2LE
LE TE

=
+

 1 

• 0,2 0,2LE LE TE= +  1 
• 0,8 0,2LE TE=  1 

• 1
4

LE
TE

=  (of : 1: 4LE TE =  of TE = 4LE) 1 

 
Opmerkingen 
− Als slechts één getallenvoorbeeld gegeven wordt en verdere toelichting 

ontbreekt, ten hoogste 1 scorepunt aan deze vraag toekennen. 
− Als twee of meer getallenvoorbeelden gegeven worden en verdere 

toelichting ontbreekt, ten hoogste 2 scorepunten aan deze vraag 
toekennen. 

− Als een kandidaat uitgaat van : 1: 4LE TE =  en daarmee nagaat dat  
B = 0,2, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-a-12-1-c 11 lees verder ►►► 
 

 20 maximumscore 3 
• Het verschil tussen de fictieve speler en de ervaren speler zit in de extra 

informatie die de fictieve speler wel en de ervaren speler niet heeft 1 
• Als het toeval bij een spel een grotere rol speelt, zal die extra 

informatie voor de fictieve speler veel extra winst opleveren 1 
• Dan is het verschil in winst tussen beide spelers (TE dus) groter 1 
 

 21 maximumscore 3 
• Totaal beginner = −30, totaal ervaren speler = 80 en  

totaal fictieve speler = 390 1 
• Het behendigheidsniveau op basis van de totalen: 0, 26B ≈  (of 

nauwkeuriger) 1 
• Het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ is geen kansspel (omdat 0,26 > 0,2) 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  

Pagina: 896Voor 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).



VW-1024-f-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-12-1-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES volgens syllabus pilot  
 
Differentiëren 

naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
Logaritmen  

regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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 VW-1024-f-12-1-o 3 lees verder ►►►
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 VW-1024-f-12-1-o 4 lees verder ►►►

Schroefas  

 
Een belangrijk onderdeel van een boot is de schroefas. Deze as wordt door de 
motor in beweging gebracht. Daardoor gaat de schroef van het schip draaien en 
dan kan de boot varen. De motor, de schroefas en de schroef samen noemen 
we hier het aandrijfsysteem van de boot. 
 
foto 
het plaatsen van een schroefas 

 
De minimale diameter van de schroefas die nodig is, hangt af van de prestaties 
die de motor van deze boot kan leveren. In figuur 1 zie je een grafiek om de 
minimale diameter van de as vast te stellen. Figuur 1 vind je ook vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
In dit zogenoemde nomogram zie je drie schalen:  
 de linkerschaal: het aantal toeren (of omwentelingen) per minuut (tpm). Dit 

wordt ook wel het toerental genoemd;  
 de middelste schaal: de diameter van de schroefas, gemeten in mm; 
 de rechterschaal: het vermogen, uitgedrukt in paardenkracht (pk).  
Zoals je kunt zien, is elk van de drie schalen niet-lineair. 
 
figuur 1 
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 VW-1024-f-12-1-o 5 lees verder ►►►

Wanneer je een lijn trekt door de drie schalen kun je een van de drie waarden 
bepalen als je de andere twee weet. Zo hoort volgens figuur 1 bij een motor van 
200 pk en 1200 tpm een asdiameter van (ten minste) 45 mm. 
 
Python-Drive is een bedrijf dat aandrijfsystemen maakt. Op hun website staat 
dat alle systemen van het type P60-K (70 pk, 2600 tpm) een asdiameter hebben 
tussen 30 en 40 mm. 

3p 1 Onderzoek met behulp van figuur 1 op de uitwerkbijlage of de asdiameter van dit 
type groot genoeg is. 
 
In het voorbeeld in figuur 1 zie je een motor van 200 pk en 1200 tpm met een 
bijbehorende asdiameter van 45 mm. Er zijn ook wel motoren te vinden met een 
ander vermogen en een ander toerental waarbij dezelfde asdiameter van 45 mm 
hoort. Dan valt op dat een groter vermogen een hoger toerental oplevert. 

3p 2 Leg uit hoe je dat in figuur 1 kunt zien. 
 
Lloyd’s is een organisatie die zich bezighoudt met het opstellen van regels voor 
de controle op de zeewaardigheid van schepen. Volgens een van deze regels 
moet de diameter D van de schroefas voldoen aan de volgende formule: 

 379,78
P

D
R

   

In deze formule is D uitgedrukt in mm, het vermogen P uitgedrukt in pk en het 
toerental R in tpm. 
 
In een tijdschrift dat gaat over aandrijfsystemen kun je figuur 2 tegenkomen. In 
deze figuur zie je voor enkele waarden van D het verband getekend tussen de 
bijbehorende waarden van P en R.  
 
figuur 2 

0

100

200

300

400

500

600

400 800

A

P

B

D = 60

D = 50

D = 40

D = 30

1200 1600 2000
R  

 
In zo’n figuur kan elk aandrijfsysteem met een punt worden weergegeven. Zo 
hoort het punt A bij het aandrijfsysteem met waarden (1200, 150, 40). 
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 VW-1024-f-12-1-o 6 lees verder ►►►

In figuur 2 is punt B aangegeven. Bij dit aandrijfsysteem is het vermogen goed 
af te lezen. De waarde van het toerental is echter niet nauwkeurig af te lezen, 
maar met behulp van de formule kunnen we deze wel berekenen.  

4p 3 Bereken met behulp van de formule het toerental dat bij dit aandrijfsysteem 
hoort. 
 
In enkele gevallen komt het voor dat de asdiameter al bekend is, bijvoorbeeld 
wanneer alleen de motor moet worden vervangen. Dan is het handig om de 

formule 379,78
P

D
R

   anders te schrijven. 

We gaan uit van een asdiameter van 30 mm.  
4p 4 Herschrijf de formule hierboven zo dat je een formule krijgt waarin P uitgedrukt 

wordt in R.  
 
 

Hooikoorts 

 
Hooikoorts is een vervelende allergische aandoening foto 
waar veel mensen last van hebben. Iemand die last uitvergrote pollen 
heeft van hooikoorts, reageert op zogenoemde pollen 
in de lucht, die afkomstig zijn van bomen en grassen 
die in bloei staan. De allergische reactie veroorzaakt 
naast irritatie aan ogen, neus en keel ook hoest- en 
niesbuien.  
 
PharmaCie brengt een nieuw medicijn tegen 
hooikoorts op de markt. Het nieuwe medicijn van 
PharmaCie wordt in pilvorm verkocht.  
Als een patiënt klachten krijgt, neemt hij een pil. De werkzame stof komt dan via 
de maag en de darm in de bloedbaan terecht. De hoeveelheid werkzame stof in 
de bloedbaan stijgt eerst en neemt daarna af omdat het door het lichaam wordt 
afgebroken. De concentratie van de werkzame stof in de bloedbaan noemen we 
C. In figuur 1 zie je een schets van de grafiek van C.  
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 VW-1024-f-12-1-o 7 lees verder ►►►

figuur 1 
 

C in
mg/cm3

t in urenO  
 

Een onderzoeker van PharmaCie stelt de volgende formule op die dit verloop 
redelijk benadert:  

 1 2

16
( )

190 60

t
C t

t



 

Hierin is C1 de concentratie werkzame stof in mg/cm3 en t de tijd in uren na het 

innemen van de pil. 
 

6p 5 Bereken met behulp van de afgeleide van C1 na hoeveel minuten, gerekend 

vanaf het moment dat de pil is ingenomen, de concentratie werkzame stof 
maximaal is.  
 
Een andere onderzoeker stelt een geheel andere formule op voor het verband 
tussen de tijd na het innemen van de pil en de concentratie werkzame stof:  

  0,65 3,9
2 ( ) 0,13 e et tC t     

Hierin is C2 de concentratie werkzame stof in mg/cm3 en t weer de tijd in uren na 

het innemen van de pil. 
 
Aan de schets van de grafiek is te zien dat de werkzame stof na verloop van tijd 
nagenoeg uit het bloed verdwenen is. Met een redenering kun je aantonen dat 
elk van beide formules dit proces beschrijft.  
 

6p 6 Beredeneer aan de hand van de formules van C1 en C2 dat de werkzame stof 

volgens beide formules na verloop van tijd nagenoeg uit het bloed is 
verdwenen. 
 
Hoewel de grafieken van C1 en C2 beide erg op de grafiek in figuur 1 lijken, 

verschillen de momenten waarop het maximum bereikt wordt wel van elkaar. 
6p 7 Onderzoek met behulp van de afgeleide 2

'C of het maximum van C2 eerder of 

later dan het maximum van C1 optreedt.  
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 VW-1024-f-12-1-o 8 lees verder ►►►

Waardepunten 

 
De verpakkingen van Douwe Egberts koffie zijn voorzien van (waarde)punten 
die je kunt sparen. Met deze punten kun je bepaalde producten kopen. Als je 
niet voldoende waardepunten hebt gespaard voor een product, dan kun je een 
bedrag bijbetalen en zo het product toch aanschaffen. 
 
Marjolein heeft 3600 punten gespaard. Ze wil haar theeservies uitbreiden en kan 
kiezen uit: 
Theeglas    700 punten 
Theelepeltje   450 punten 
Theekop en schotel  600 punten 
 
Ze wil al haar punten uitgeven en niets bijbetalen. Het blijkt dat er dan  
4 verschillende combinaties mogelijk zijn.  

4p 8 Welke verschillende combinaties van artikelen kan Marjolein met precies 3600 
punten aanschaffen? Licht je antwoord toe.  
 
Op de website van Douwe Egberts (DE) stond tot 2009 het volgende: 
 per artikel zijn je eerste 100 punten € 1,50 waard; je moet dan wel betalen 

met minimaal 100 punten; 
 daarna zijn per artikel iedere 100 punten € 0,50 waard; 
 betalen met iedere combinatie van punten en geld mag altijd. 
 
 foto 
Voorbeeld 
Kop en schotel van hiernaast kosten samen € 5,-. 
Je kunt deze kop en schotel dan kopen voor € 5,- of 
gratis meenemen voor 800 punten. Ook kun je 
400 punten inleveren en nog € 2,- bijbetalen. 
 
Bij DE kost een gebaksbordje € 9,30 en een taartplateau € 46,50.  
Marieke wil graag 6 gebaksbordjes en een taartplateau kopen. Ze heeft  
12 000 waardepunten en wil zo min mogelijk euro’s bijbetalen.  

4p 9 Bereken hoeveel euro’s Marieke moet bijbetalen.  
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Er zijn ook andere spaarsystemen te bedenken, bijvoorbeeld een systeem 
waarbij klanten die veel punten sparen daarvoor iets meer beloond worden. Zo 
bedenkt Alwin, een wiskunde A-leerling uit 6V, een ander systeem. Zie de tabel. 
 
tabel 

aantal punten 100 1100 2100 3100 5100 7100 9100 

waarde in euro’s  1,50 2,14 3,06 4,37 8,90 18,15 37,01 

 
Je kunt in de tabel zien dat er geen lineair verband is tussen het aantal punten 
en de waarde in euro’s.  
 
In het systeem van Alwin is er sprake van een (bij benadering) exponentieel 
verband. 

4p 10 Laat voor alle waarden in de tabel zien dat er inderdaad (bij benadering) sprake 
is van een exponentieel verband en bereken de groeifactor per 1000 punten in 
drie decimalen nauwkeurig. 
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Behendigheid 

 
In Nederland wordt er verschil gemaakt tussen kansspelen en 
behendigheidsspelen. Een spel als roulette, waarbij de speler geen enkele 
invloed kan uitoefenen op het verloop van het spel (en dus ook niet op zijn 
winst-/verlieskansen) is duidelijk een kansspel. Een spel als schaken echter 
waarbij een speler zijn winst-/verlieskansen zelf kan beïnvloeden door oefening 
is natuurlijk een behendigheidsspel. Er zijn echter ook verschillende spelen 
waarbij niet meteen vast te stellen is om welke categorie het gaat.  
Zo kun je je bij pokeren afvragen of dit een kansspel of een behendigheidsspel 
is. De onderzoekers Borm en Van der Genugten hebben een methode 
ontwikkeld om bij elk spel dit onderscheid te maken. Daartoe hebben ze enkele 
begrippen gedefinieerd: 
 het toevalseffect TE 
 het leereffect LE 

Het toevalseffect is een getal dat uitdrukt in welke mate het toeval een rol speelt 
bij het spel: het toevalseffect is groot als het toeval een grote rol speelt. Het 
leereffect is een getal dat aangeeft in hoeverre een grotere ervaring helpt bij het 
spelen van het spel: het leereffect is groter naarmate de ervaring een grotere 
bijdrage levert aan de uitkomst van het spel.  
Beide getallen, toevalseffect TE en leereffect LE, zijn (natuurlijk) nooit negatief. 
Ze zijn ook nooit beide tegelijkertijd 0.  
Hoe die getallen TE en LE bepaald worden, komt verderop in deze opgave aan 
de orde. Eerst kijken we naar een formule die Borm en Van der Genugten 
gemaakt hebben met die twee begrippen. Deze formule ziet er als volgt uit:  

  
LE

B
LE TE




 

Het getal B dat met deze formule wordt berekend, noemen de onderzoekers het 
behendigheidsniveau. Ook al weten we nu nog niet hoe TE en LE bepaald 
worden, toch kunnen we wel iets zeggen over de mogelijke waarde van het 
getal B.  

1. B is nooit negatief; 
2. B is ten hoogste 1; 
3. Als twee spelen hetzelfde positieve leereffect hebben, is B groter bij het 

spel met het kleinere toevalseffect; 
4. Als twee spelen hetzelfde positieve toevalseffect hebben, is B groter bij 

het spel met het grotere leereffect. 
 

3p 11 Laat met behulp van de formule en de omschrijvingen van TE en LE zien dat de 
bovenstaande beweringen 1, 2 en 3 juist zijn. 
 

De bovenstaande formule voor B is ook te schrijven als 1
TE

B
LE TE

 


. 

 

3p 12 Toon aan dat deze formule ook geschreven kan worden als 1
TE

B
LE TE

 


. 
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Om de vierde bewering “Als twee spelen hetzelfde positieve toevalseffect 
hebben, is B groter bij het spel met het grotere leereffect” na te gaan, kun je 

gebruik maken van de formule 1
TE

B
LE TE

 


. 

 

3p 13 Leg met behulp van 1
TE

B
LE TE

 


 uit dat de vierde bewering inderdaad  

juist is.  
 
Om het behendigheidsniveau van een spel te bepalen moet je dus een methode 
vaststellen om TE en LE van dat spel te berekenen. Borm en Van der Genugten 
hebben dat bij verschillende spelen gedaan en hebben daarna ook een grens 
vastgesteld waarmee ze een onderscheid konden maken tussen een kansspel 
en een behendigheidsspel. Die grens ligt volgens de onderzoekers bij B = 0,20. 
Als B groter is dan 0,20 heb je te maken met een behendigheidsspel. 
Deze grens van 0,20 betekent dat in een kansspel het leereffect wel een rol mag 
spelen, maar niet te veel. Het leereffect moet beduidend kleiner zijn dan het 
toevalseffect. 
 
Op 3 maart 1998 concludeerde de Hoge Raad dat poker een kansspel is (en 
daarom alleen mag worden gespeeld in door de overheid gecontroleerde 
casino’s).  
 
foto  
pokeren een kansspel? 
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De onderzoekers hebben in samenwerking met het televisieprogramma 
Nieuwslicht een experiment uitgevoerd om na te gaan of deze beslissing van de 
Hoge Raad wel terecht was. In het verslag over dit experiment schrijven zij op 
welke manier zij het behendigheidsniveau van het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ 
hebben bepaald. Zij deelden de spelers in drie typen in:  
 de beginner, die alleen de regels van het spel kent (zijn winst in het spel 

wordt alleen door geluk bepaald); 
 de ervaren speler, die veel ervaring heeft met het spel (zijn winst wordt 

bepaald door geluk en kunde); 
 de fictieve speler1), een ervaren speler die ook informatie heeft over  

toevalselementen in het spel, bijvoorbeeld welke kaarten de andere spelers 
hebben en welke kaarten er op tafel zullen komen te liggen (zijn winst wordt 
door geluk, kunde en informatie bepaald). 

 
Met behulp hiervan definieerden Borm en Van der Genugten TE en LE: 

   winst van de fictieve speler  winst van de ervaren spelerTE    

  winst van de ervaren speler  winst van de beginnerLE    

 
3p 14 Leg uit dat TE groter is naarmate het toeval een grotere rol speelt bij de 

uitkomst van het spel. 
 
In een ander experiment, vergelijkbaar met dat van Nieuwslicht, speelden een 
beginner, een ervaren speler en een fictieve speler aan aparte tafels onder 
dezelfde omstandigheden elk drie rondes. Allen kregen bij het begin van iedere 
ronde evenveel geld om in te kunnen zetten. Na die drie rondes werd de stand 
opgemaakt van de winst per ronde. Zie de tabel. 
 
tabel 
winst per ronde in euro’s 

 beginner ervaren speler fictieve speler 

ronde 1 –28 –11 10 

ronde 2 30 90 161 

ronde 3 –32 1 219 

 
Om na te gaan of poker wel of niet als kansspel gezien moet worden, kun je de 
totale winst van ieder van de drie spelers in de tabel berekenen en daarmee het 
behendigheidsniveau B bepalen van het pokerspel ‘Texas Hold’Em’. 

3p 15 Is het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ volgens de methode van Borm en Van der 
Genugten een kansspel als je uitgaat van de tabel? Licht je antwoord toe.  
 
 
 
 
 
 

noot 1 Die fictieve speler bestond alleen in dit experiment: hij verkreeg zijn extra informatie door het 
gebruik van een ‘oortje’ waarmee hem informatie doorgegeven werd die in een normaal spel 
onbekend is voor een speler. 
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Aalscholvers 

 
Op de foto hiernaast zie je een aalscholver. Aalscholvers leven  foto 
in de buurt van meren en voeden zich met vis.  
In figuur 1 zie je de aantallen broedparen van vier verschillende 
kolonies (groepen) aalscholvers. Figuur 1 staat ook vergroot op 
de uitwerkbijlage.  
 
 
 
 

figuur 1  
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In 1978 verschenen de eerste aalscholvers bij de Oostvaardersplassen en in 
1985 bij de Lepelaarplassen. Beide kolonies vertoonden in het begin een 
periode van snelle groei, namelijk de periode 1978-1992 voor de 
Oostvaardersplassenkolonie en de periode 1985-1993 voor de 
Lepelaarplassenkolonie. We vergelijken de gemiddelde groei per jaar in de 
periode 1978-1992 voor de Oostvaardersplassenkolonie met de gemiddelde 
groei per jaar in de periode 1985-1993 voor de Lepelaarplassenkolonie. De 
terugval in 1987 doet vermoeden dat de gemiddelde groei per jaar van de 
aantallen in de Oostvaardersplassenkolonie kleiner zal zijn dan die in de 
Lepelaarplassenkolonie. 

4p 16 Onderzoek met een berekening of dit inderdaad zo is en geef aan hoe je dit 
zonder berekening ook in de grafiek kunt zien. Gebruik daarbij de uitwerkbijlage. 
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Na een sterke terugval in 1994 vertonen de aantallen in de 
Oostvaardersplassenkolonie een periodieke schommeling. Zie figuur 2. Zo’n 
schommeling kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een slecht broedseizoen 
gevolgen heeft voor een aantal jaren later, als deze vogels volwassen worden 
en zelf jongen krijgen. 
 
figuur 2 
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Men kan de aantallen broedparen van de Oostvaardersplassenkolonie van 1995 
tot en met 2001 benaderen met een sinusfunctie. In figuur 2 zie je de grafiek van 
deze sinusfunctie.  

4p 17 Stel een formule op die de sinusgrafiek van figuur 2 zo goed mogelijk benadert. 
Neem t  in jaren met 0t   in 1995. Licht je antwoord toe. 
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De kolonie bij het Naardermeer bestaat al langer. In de periode van 1974 tot en 
met 1985 is hier ook een schommeling van de aantallen te zien. Bovendien 
nemen de aantallen langzaam toe. In figuur 3 is de ontwikkeling van de 
aantallen benaderd met een modellijn. Figuur 3 staat ook vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
 
figuur 3  
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Bij de modellijn kan men een formule opstellen van de vorm: 

  sin( )N p q t a b t        

Hierin is t  in jaren met 0t   in 1974. 
Het gedeelte p + q·t betekent dat de evenwichtsstand niet constant is, maar stijgt 
volgens een rechte lijn: de trendlijn. De waarden van p, q, a en b in deze formule 
kan men met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage berekenen.  

6p 18 Bereken de waarden van p, q, a en b.  
 
 

Pagina: 911Voor 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).



 VW-1024-f-12-1-o 16 lees verder ►►►

Topjaar voor appel en peer 

 
In september 2011 meldde het CBS dat de verwachtingen voor de appeloogst 
en de perenoogst voor 2011 erg gunstig waren. Men verwachtte dat de totale 
opbrengst van de appelteelt in Nederland circa 400 miljoen kilogram zou zijn. 
Voor de totale perenopbrengst hield men rekening met een slordige 300 miljoen 
kilogram.  
 
In deze opgave houden we ons bezig met de opbrengst van beide fruitsoorten 
door de jaren heen. We gebruiken daarvoor twee aspecten: de gemiddelde 
opbrengst in ton (1000 kg) per hectare van een fruitsoort en de totale 
oppervlakte van de boomgaarden van een fruitsoort.  
 
In onderstaande figuur, ook afkomstig van het CBS, zie je de opbrengst in ton 
per hectare voor ieder jaar vanaf 1992 tot en met 2011 weergegeven, zowel 
voor appels als peren. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

figuur  
Opbrengst appels en peren in ton per hectare 
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Uit de figuur blijkt dat de opbrengst per hectare van zowel appels als peren een 
stijgende trend vertoont. Deze trend zou je kunnen beschrijven met een lineair 
verband door een rechte lijn te trekken die de gegevens redelijk benadert. In de 
figuur zijn die trendlijnen getrokken voor de opbrengst van appels in ton per 
hectare en de opbrengst van peren in ton per hectare.  
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Hieronder een citaat uit een publicatie van het CBS: 
 

Oppervlakte appelbomen in bijna 20 jaar meer dan gehalveerd 
 
De oppervlakte appelbomen daalde in 2011 tot 8,4 duizend hectare en is nog 
maar twee procent groter dan de oppervlakte perenbomen. De oppervlakte 
perenbomen steeg in 2011 tot 8,2 duizend hectare. In 1992 was er nog 
17 duizend hectare beplant met appelbomen. De oppervlakte perenbomen is in 
diezelfde periode met 50 procent toegenomen. Als de ontwikkeling van de 
afgelopen jaren doorzet, zal de oppervlakte perenbomen in Nederland in 2012 
voor het eerst groter zijn dan de oppervlakte appelbomen. 
 
 
Uit dit citaat valt te concluderen dat de oppervlakte perenbomen stijgt terwijl die 
voor appelbomen daalt. Ook deze trends kun je lineair benaderen. De 
oppervlakte perenbomen is waarschijnlijk al in 2012 groter dan de oppervlakte 
appelbomen. Dat geldt niet voor de totale opbrengst. Het zal nog wel even duren 
voordat de totale opbrengst van peren groter is dan die van appels. 
 
We gaan er in deze opgave van uit dat de trends alle vier lineair zijn. 

8p 19 Onderzoek, uitgaande van bovengenoemde trendmatige ontwikkelingen, in welk 
jaar de totale perenopbrengst voor het eerst groter zal zijn dan de totale 
appelopbrengst. Maak eventueel gebruik van de figuur op de uitwerkbijlage.  
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2012-1 
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Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 16  
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

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

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Schroefas 
 

 1 maximumscore 3 
Een aanpak als: 
• Het tekenen van de lijn op de uitwerkbijlage 1 
• Aflezen op de middelste schaal: (iets minder dan) 25 mm (of 24 mm) 1 
• De diameter is dus groot genoeg  1 
 

 2 maximumscore 3 
• Een groter vermogen betekent lager op de rechteras 1 
• De lijn door dit punt en 45 mm van de middelste schaal komt dan hoger  

op de linkeras uit 1 
• Bij dat linkerpunt hoort een grotere waarde van het toerental 1 
 
Opmerking 
Als slechts een of meer getallenvoorbeelden gegeven worden zonder 
verdere toelichting, ten hoogste 1 scorepunt aan deze vraag toekennen. 
 

 3 maximumscore 4 
• Het aflezen van de waarden D = 60 en P = 400 1 

• 3 40060 79,78
R

= ⋅  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 940 (tpm) (of nauwkeuriger) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Antwoord 
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 4 maximumscore 4 

• 330 79,78= ⋅
P
R

 1 

• 30,376 = P
R

 1 

• 0,053=
P
R

 1 

• 0,053=P R  1 
 
Opmerkingen 

− Als 
330

79,78
 = ⋅ 
 

P R  als eindantwoord gegeven wordt, hiervoor geen 

scorepunten in mindering brengen. 
− Als door tussentijds forser afronden P = 0,055R als eindantwoord 

gegeven wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
− In plaats van de waarde 0,053 in het eindantwoord mag (natuurlijk) 

ook een nauwkeuriger waarde vermeld worden. 
 
 

Hooikoorts 
 

 5 maximumscore 6 

• 
2 2

1 2 2 2 2
(190 60) 16 16 380 960 3040( )

(190 60) (190 60)
+ ⋅ − ⋅ −

= =
+ +

t t t tC'
t t

 2 

• Opgelost moet worden de vergelijking 1( ) 0=C' t  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing t ≈ 0,56 (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 34 minuten  1 
 
Opmerking 
Als de afgeleide van C1 niet is opgesteld, geen scorepunten aan deze vraag 
toekennen. 
 

Pagina: 922Voor 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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 6 maximumscore 6 
• Bij formule C1 geldt: de teller is lineair en de noemer is kwadratisch (en 

voor t > 0 zijn beide positief) 1 
• De noemer wordt sneller groot dan de teller 1 
• C1 nadert op den duur de waarde 0 (dus de werkzame stof is na verloop 

van tijd nagenoeg uit het bloed verdwenen) 1 
• Bij formule C2 geldt: beide e-machten hebben een negatieve exponent 1 
• Beide e-machten naderen op den duur de waarde 0 1 
• Het verschil van beide e-machten dus ook C2 nadert op den duur de 

waarde 0 (dus de werkzame stof is na verloop van tijd nagenoeg uit het 
bloed verdwenen) 1 

 
 7 maximumscore 6 

• ( )0,65 3,9
2 ( ) 0,13 0,65e 3,9et t'C t − −= − +  2 

• De vergelijking ( )0,65 3,90,13 0,65e 3,9e 0t t− −− + =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing t ≈ 0,55 (of nauwkeuriger) 1 
• Het maximum van C2 wordt dus eerder dan het maximum van C1 

bereikt 1 

of 

• ( )0,65 3,9
2 ( ) 0,13 0,65e 3,9et t'C t − −= − +  2 

• ( )0,364 2,184
2 (0,56) 0,13 0,65e 3,9e'C − −= − +  1 

• Constateren dat 2 (0,56) 0,002'C ≈ −  1 
• Omdat –0,002 < 0 is C2(t) voor t = 0,56 dalend 1 
• Het maximum van C2 wordt dus eerder dan het maximum van C1 

bereikt 1 
 
Opmerkingen 
− Als bij deze vraag met behulp van de GR het maximum van C1 bepaald 

is (of de t-coördinaat van het maximum), hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 

− Als een leerling zich bij deze vraag baseert op een bij de vorige vraag 
verkeerd berekende t-waarde, hiervoor bij deze vraag geen scorepunten 
in mindering brengen. 

− Als de factor 0,13 in de afgeleide functie zonder toelichting is 
weggelaten, ten hoogste 5 scorepunten aan deze vraag toekennen. 
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Antwoord 
 

Scores 
 

VW-1024-f-12-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Waardepunten 
 

 8 maximumscore 4 
• 6 maal kop en schotel voor 6 600 3600⋅ =  (punten) 1 
• 8 theelepeltjes voor 8 450 3600⋅ =  (punten) 1 
• 3 maal kop en schotel en 4 theelepeltjes voor  

1800 1800 3600+ =  (punten) 1 
• 3 theeglazen, 2 theelepeltjes en 1 kop en schotel voor 

2100 900 600 3600+ + =  (punten) 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Je moet elk artikel met ten minste 100 waardepunten betalen 1 
• De eerste 700 punten zijn € 10,50 waard 1 
• 11 300 punten zijn € 56,50 waard 1 
• Marieke moet (€ 102,30 – € 67,- =) € 35,30 bijbetalen 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat niet elk artikel met waardepunten betaalt, daarvoor 
1 scorepunt in mindering brengen. 
 

 10 maximumscore 4 

• Het berekenen van 2,14 ,
1,50

3,06
2,14

 en 4,37
3,06

 1 

• Het berekenen van 
0,58,90 ,

4,37
 
 
 

0,518,15
8,90

 
 
 

 en 
0,537,01

18,15
 
 
 

 1 

• De zes (groei)factoren zijn (ongeveer) aan elkaar gelijk dus er is (bij 
benadering) sprake van exponentiële groei 1 

• De groeifactor per 1000 punten is 1,427 of 1,428 1 

of 

• Het berekenen van, bijvoorbeeld, 2,14 1,427
1,50

≈  1 

• Door berekening nagaan dat, uitgaande van de factor 1,427, alle andere 
waarden in de tabel (bij benadering) passen in een exponentieel verband 2 

• De groeifactor per 1000 punten is 1,427 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat, bij bovenstaande tweede methode, een ander tweetal 
tabelwaarden heeft gebruikt om een groeifactor per 1000 punten te 
bepalen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
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Antwoord 
 

Scores 
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Behendigheid  
 

 11 maximumscore 3 
• TE en LE zijn beide nooit negatief dus LE + TE is nooit negatief dus 

=
+

LEB
LE TE

 is ook nooit negatief (bewering 1) 1 

• Omdat TE niet negatief is, geldt: ≤ +LE LE TE  dus  

1= ≤
+

LEB
LE TE

 (bewering 2) 1 

• Als het toevalseffect kleiner is, is TE kleiner dus LE + TE kleiner dus  

=
+

LEB
LE TE

 groter (bewering 3) 1 

 
Opmerking 
Als slechts met getallenvoorbeelden gewerkt is, hiervoor geen scorepunten 
toekennen. 
 

 12 maximumscore 3  

• + −
= =

+ +
LE LE TE TEB

LE TE LE TE
 1 

• + − +
= = −

+ + +
LE TE TE LE TE TEB

LE TE LE TE LE TE
 1 

• 1= −
+

TEB
LE TE

 1 

of 

• 1 +
= − = −

+ + +
TE LE TE TEB

LE TE LE TE LE TE
 1 

• + −
=

+
LE TE TEB

LE TE
 1 

• + −
= =

+ +
LE TE TE LEB

LE TE LE TE
 1 

 
 13 maximumscore 3 

• Als TE gelijk blijft en LE stijgt, wordt LE + TE groter 1 

• Dan wordt 
+

TE
LE TE

 kleiner 1 

• Dan wordt 1= −
+

TEB
LE TE

 dus groter 1 
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 14 maximumscore 3 
• Het verschil tussen de fictieve speler en de ervaren speler zit in de extra 

informatie die de fictieve speler wel en de ervaren speler niet heeft 1 
• Als het toeval bij een spel een grotere rol speelt, zal die extra 

informatie voor de fictieve speler veel extra winst opleveren 1 
• Dan is het verschil in winst tussen beide spelers (TE dus) groter 1 
 

 15 maximumscore 3 
• Totaal beginner = −30, totaal ervaren speler = 80 en  

totaal fictieve speler = 390 1 
• Het behendigheidsniveau op basis van de totalen: 0, 26≈B  (of 

nauwkeuriger) 1 
• Het pokerspel ‘Texas Hold’Em’ is geen kansspel (omdat 0,26 > 0,2) 1 
 
 

Aalscholvers 
 

 16 maximumscore 4 
• De gemiddelde toename per jaar voor de Oostvaardersplassen is 

8400 0 600
1992 1978

−
=

−
 en de gemiddelde toename per jaar voor de 

Lepelaarplassen is 5400 0 675
1993 1985

−
≈

−
 (of nauwkeuriger) 1 

• De gemiddelde toename per jaar voor de Oostvaardersplassen is 
inderdaad kleiner 1 

• Een lijn trekken in de grafiek door de punten (1978, 0) en (1992, 8400) 
(voor de Oostvaardersplassen) en een lijn door (1985, 0) en  
(1993, 5400) (voor de Lepelaarplassen) 1 

• De lijn voor de Oostvaardersplassen is minder steil dan die voor de 
Lepelaarplassen dus de gemiddelde toename per jaar is kleiner voor de 
Oostvaardersplassen 1 

 
Opmerking 
Voor elk van de af te lezen aantallen broedparen is de toegestane marge 
100. 
 

 17 maximumscore 4 
• De evenwichtsstand is (ongeveer) 1

2 (5500 4500) 5000+ =  1 

• De amplitude is (ongeveer) 1
2 (5500 4500) 500− =  1 

• Van de waarde bij 1995 tot de waarde bij 2001 zijn (ongeveer) twee 
perioden, dus de periode is 3 jaar  1 

• Een formule is 25000 500sin( )
3

N tπ= +  of 5000 500sin(2,1 )N t= +  1 

 

Pagina: 926Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 

Vraag 
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 18 maximumscore 6 
• Het aflezen van het startgetal van de trendlijn: p = 3000 1 
• Het aflezen van twee punten op de trendlijn, bijvoorbeeld (1974, 3000) 

en (1985, 5000)  1 

• 5000 3000 180
11

q −
= ≈  (of nauwkeuriger) 1 

• Van de waarde bij 1974 tot de waarde bij 1982 zijn (ongeveer) 
2,5 perioden, dus de periode is 3,2 jaar 1 

• Voor b geldt: 2 2
3,2

b π
= ≈  (of nauwkeuriger) 1 

• Het invullen van een punt op de modellijn, bijvoorbeeld (1975, 3600), 
om a te vinden wat leidt tot  
3000 180 1 sin(2 1) 3600a+ ⋅ + ⋅ ⋅ =  dus 460a ≈  (of nauwkeuriger) 1 

 
Opmerkingen 
− Als een kandidaat a berekend heeft op basis van de verticale afstand 

van een extreem van de modellijn tot de trendlijn, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 

− Voor elk van de af te lezen aantallen broedparen is de toegestane 
marge 50. 

 
 

Topjaar voor appel en peer 
 

 19 maximumscore 8 
Een aanpak als: 
• Voor de opbrengst per hectare van de appels in tonnen per jaar OA geldt 

(bij benadering) het verband: OA = 30 + 0,7t, t in jaren met t = 0 in 
1992  1 

• Voor de opbrengst per hectare van de peren in tonnen per jaar OP geldt 
(bij benadering) het verband: OP = 21 + 0,7t, t in jaren met t = 0 in 
1992 1 

• Voor de oppervlakte van appelbomen in hectare TA geldt (bij 
benadering) TA = 17 000 – 453t, t in jaren met t = 0 in 1992 1 

• Voor de oppervlakte van perenbomen in hectare TP geldt (bij 
benadering) TP = 5500 + 144t, t in jaren met t = 0 in 1992 1 

• De totale opbrengst van appels: TOA = (30 + 0,7t)(17 000 – 453t) 1 
• De totale opbrengst van peren: TOP = (21 + 0,7t)(5500 + 144t) 1 
• Beschrijven hoe de ongelijkheid TOA < TOP kan worden opgelost 1 
• Het antwoord 22,1t ≈ , dus in het jaar 2015 is de perenopbrengst voor 

het eerst groter dan de appelopbrengst 1 
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of 
• Een tabel met appelopbrengsten met ten minste drie verschillende jaren, 

bijvoorbeeld  1 
jaar 1992 2011 2014 
ton appels/ha 30 43 45 

• Een vergelijkbare tabel met perenopbrengsten, bijvoorbeeld 1 
jaar 1992 2011 2014 
ton peren/ha 21 34 36 

• Een tabel met appelboomoppervlaktes met ten minste drie verschillende 
jaren, bijvoorbeeld 1 
jaar 1992 2011 2014 
oppervlakte appelbomen (ha) 17000 8400 7040 

• Een vergelijkbare tabel met perenboomoppervlaktes, bijvoorbeeld 1 
jaar 1992 2011 2014 
oppervlakte perenbomen (ha)  5500 8200 8630 

• Een combinatietabel met daarin in ieder geval de totale opbrengsten in 
drie verschillende jaren, bijvoorbeeld 2 
jaar 1992 2011 2014 
totale opbrengst appels TOA (ton) 510 000 361 200 316 800 
totale opbrengt peren TOP (ton)  115 500 278 800 310 680 

• Beschrijven hoe, bijvoorbeeld met uitbreiden van de tabel en 
inklemmen, de ongelijkheid TOA < TOP kan worden opgelost 1 

• Het antwoord: in het jaar 2015 is de perenopbrengst voor het eerst 
groter dan de appelopbrengst 1 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 

einde  
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VW-1024-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
2 

 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2( ) ( ) ( )X Y X Y      

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 

geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    ( ) ( )S n X    

( ) ( )E X E X   
( )( ) XX
n


   

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: ( ) (1 )X n p p      

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

XZ 



 is standaard-normaal verdeeld en P( ) P( )gX g Z 

  


 

 
Differentiëren 

naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )
f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
   

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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Scores 

 
Op een internetsite kunnen liefhebbers Stepbridge spelen. Elke keer dat je 
Stepbridge speelt, wordt je prestatie uitgedrukt in een aantal punten. 
Om prestaties van spelers met elkaar te kunnen vergelijken, laat men hen 
allemaal onder dezelfde condities dezelfde versie van dit spelletje spelen. Dat 
noemt men een spel. 
Daarna worden hun voorlopige scores berekend volgens een methode die 
hieronder beschreven staat. De laagst mogelijke score is 0, de hoogst mogelijke 
score is 100 en de gemiddelde score is altijd 50. Zo nodig worden scores 
afgerond op twee decimalen. 
 
We geven een voorbeeld. Op een bepaald moment hebben acht spelers 
hetzelfde spel een keer gespeeld. De spelers worden geordend naar hun 
puntentotalen. In tabel 1 zie je een overzicht van hun rangnummers en hun 
voorlopige scores.  
 
tabel 1 

speler Karin Mike Marian Reza Loes William Ria Ton

rangnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

voorlopige score 100 85,71 71,43 57,14 42,86 28,57 14,29 0 

 
Je ziet in tabel 1 bijvoorbeeld dat Marian, met rangnummer 3, hoger is geëindigd 
dan vijf van haar zeven concurrenten. Haar voorlopige score wordt daarom 
5
7 100 71, 43  . Voor de anderen zijn de voorlopige scores volgens hetzelfde 

principe bepaald. 
 
Ditzelfde spel wordt ook gespeeld door een nieuwe speler, Jeanette. Zij is dus 
de 9e speler, en zij haalt meer punten dan Mike, maar minder dan Karin. 

3p 1 Bereken de voorlopige score van Jeanette.  
 
Als spelers evenveel punten behalen, krijgen ze dezelfde voorlopige score: het 
gemiddelde van de scores die ze zouden krijgen als ze na elkaar geëindigd 
waren. Dus als Mike en Marian in de situatie van tabel 1 evenveel punten 
behaald zouden hebben, zouden zij allebei een voorlopige score van 

(
85,71 71,43

2


 ) 78,57 gehad hebben.  

 
Een ander spel is door negen spelers gespeeld. Zie tabel 2. 
 
tabel 2 

speler Ali Ben Chris Dirk Eva Fred Ger Hans Isa

rangnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

punten 300 300 200 180 180 180 70 50 0 

voorlopige score   75,00     12,50 0 

 
5p 2 Bereken de ontbrekende voorlopige scores.   
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Nadat 21 spelers hetzelfde spel hebben gespeeld, veranderen de voorlopige 
scores voor dat spel niet meer en deze worden dan definitieve scores. 
 

4p 3 Onderzoek of het mogelijk is dat een speler een definitieve score van precies 52 
haalt.  
 
Als de voorlopige scores van een serie van 30 spellen van een speler definitief 
zijn geworden, wordt het gemiddelde van die 30 scores voor de speler 
genoteerd als eindscore voor die serie.  
 
Johan is een fanatieke Stepbridger. Hij heeft zijn prestaties enkele jaren 
bijgehouden. In die tijd speelde hij 719 series van 30 spellen.  
Johan scoorde 360 keer een eindscore tussen 46,00 en 54,00 en 173 keer een 
eindscore boven de 54,00. Hij heeft dus 186 keer onder de 46,00 gescoord. 
Zijn eindscores voor deze 719 series zijn bij benadering normaal verdeeld. 
 
Johan schat het gemiddelde van zijn 719 eindscores op 50,00.  
Hij gebruikt het feit dat hij 360 keer een eindscore tussen de 46,00 en 54,00 
gehaald heeft om de daarbij horende standaardafwijking te berekenen. 

5p 4 Bereken deze standaardafwijking in twee decimalen nauwkeurig. 
 
In werkelijkheid was het gemiddelde van de 719 eindscores 49,73 en de 
standaardafwijking 5,91. 
Als de eindscores precies zouden voldoen aan de normale verdeling, zou Johan 
niet 173 keer hoger dan 54,00 gescoord hebben, maar een kleiner aantal. 

4p 5 Bereken dit aantal. 
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Woordenschat 

 
De woorden die je begrijpt of kunt gebruiken, vormen samen je woordenschat. 
Hoe groter je woordenschat is, des te beter kun je teksten lezen, teksten 
begrijpen en je mondeling en schriftelijk in een taal uitdrukken. 
In deze opgave beperken we ons tot mensen die opgroeien met de Nederlandse 
taal als moedertaal. 
 
De woordenschat van een kind groeit bijna onmerkbaar door luisteren, spreken 
en lezen. In Nederland heeft een kind als het de leeftijd van 4 jaar bereikt een 
woordenschat van gemiddeld 3000 woorden. Tot de 12e verjaardag groeit dit tot 
gemiddeld 17 000 woorden. 
In onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. De figuur staat ook vergroot 
op de uitwerkbijlage. 
 

figuur 
gemiddelde woordenschat van Nederlandstalige kinderen in Nederland 

 
Uit de figuur blijkt dat de gemiddelde woordenschat van de 8e tot de 12e 
verjaardag sneller groeit dan van de 4e tot de 8e verjaardag. 
 

4p 6 Bereken met hoeveel woorden per jaar de gemiddelde woordenschat van een 
kind meer groeit van de 8e tot de 12e verjaardag dan van de 4e tot de 8e 
verjaardag. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage. 
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We gaan uit van een woordenschat van gemiddeld 17 000 op de 12e verjaardag. 
Na de 12e verjaardag gaat de woordenschat onder jongeren behoorlijk variëren: 
Bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar varieert deze van 45 000 tot 150 000. 
 
Bij sommige jongeren spreken we van een hoge woordenschat. Bij hen groeit de 
woordenschat exponentieel tot gemiddeld 150 000 wanneer de leeftijd van 
21 jaar bereikt wordt. Hiervoor is de volgende formule opgesteld:  

 17 000 1, 27thW    

Hierbij is t de tijd in jaren met 0t   op de 12e verjaardag. 
 
In deze formule is de jaarlijkse groeifactor afgerond op twee decimalen. 

3p 7 Bereken deze groeifactor in drie decimalen nauwkeurig. 
 
Bij andere jongeren spreken we van een lage woordenschat. Bij deze jongeren 
groeit de woordenschat lineair tot gemiddeld 45 000 op hun 21e verjaardag. 
Hiervoor geldt de volgende formule:  

 lW at b   

Hierbij is t de tijd in jaren met 0t   op de 12e verjaardag. 
Ga ook hierbij uit van een woordenschat van 17 000 op de 12e verjaardag. 
 
Met behulp van de formule lW at b   kan de woordenschat die jongeren met 

een lage woordenschat op hun 18e verjaardag hebben, berekend worden. 

Vervolgens kan met behulp van de formule 17 000 1, 27thW    worden berekend 

hoeveel maanden eerder jongeren met een hoge woordenschat deze zelfde 
woordenschat zullen hebben.  

6p 8 Bereken dit aantal maanden. 
 
In de praktijk gebruikt men graag formules waar de werkelijke leeftijd in 
voorkomt. Voor jongeren met een hoge woordenschat geldt de formule 

17 000 1, 27thW    (met 0t   op de 12e verjaardag). 

3p 9 Schrijf deze in de vorm L
hW b g  , waarbij L de werkelijke leeftijd is. Rond b af 

op tientallen. 
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De loting voor de Vietnamoorlog  

 
In de vorige eeuw voerden de Verenigde Staten van Amerika 
een oorlog in Vietnam.  
De militairen die men in 1970 voor deze oorlog nodig had, 
werden in december 1969 door loting aangewezen. Alle 
mannen die geboren waren in de jaren 1944 tot en met 1950 
lootten mee.  
Vanwege het grote belang voor de gehele Amerikaanse bevolking werd de loting 
rechtstreeks op televisie uitgezonden. 
 
Drie vrienden, alle drie geboren in de jaren 1944 tot en met 1950, gaan de 
uitzending op televisie bekijken om te zien hoe de loterij voor hen uitpakt.  

Stel dat in een aselecte trekking 1
3  deel van de mannen geboren in de jaren 

1944 tot en met 1950 wordt opgeroepen en de rest niet. 
3p 10 Bereken de kans dat precies één van de drie vrienden wordt opgeroepen. 

 
Bij de loting van 1969 werden kaartjes met daarop de dagen van het jaar 
(inclusief 29 februari) als loten in een vaas gedaan, en daar één voor één weer 
uit getrokken.  
De als eerste getrokken dag was 14 september: die kreeg nummer 1. De als 
tweede getrokken dag was 24 april, die kreeg nummer 2, enzovoort. De laatst 
getrokken dag, 8 juni, kreeg nummer 366.  
De mannen die jarig waren op dag nummer 1 werden als eersten opgeroepen, 
vervolgens degenen die jarig waren op de dag met nummer 2, enzovoort. 
 
Niet veel later schreef de krant de 
New York Times dat de loting niet 
eerlijk kon zijn geweest: de dagen in de 
laatste zes maanden van het jaar hadden 
vaker lage nummers dan die in de eerste 
zes maanden van het jaar.  
Dit wordt geïllustreerd door het 
staafdiagram in de figuur hiernaast.  
In dit staafdiagram is bijvoorbeeld te zien 
dat het gemiddelde van de nummers die 
de dagen van de maand januari bij de 
loting kregen, 200 is. 
 

   figuur 

jan feb mrt ap
r

mei jun jul au
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t
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In de figuur is te zien dat de zes laagste gemiddelden in de laatste zes maanden 
van het jaar vallen. 
Als de loting eerlijk was, dan zou de kans klein zijn dat de zes laagste 
gemiddelden in de laatste zes maanden van het jaar vallen. Deze kans kun je 
als volgt berekenen: stel je een vaas voor met twaalf ballen, waarop de 
maanden van het jaar vermeld staan. Uit deze vaas trek je zes ballen. De 
gevraagde kans is dan de kans dat je de zes ballen trekt waarop de laatste zes 
maanden van het jaar vermeld staan. 

4p 11 Bereken deze kans. 
 
Voor de loting van het jaar 1970 werd een andere procedure bedacht. Bij deze 
loting werden de nummers 1 tot en met 365 gebruikt, omdat hier geloot werd uit 
de mannen die geboren zijn in 1951. 
Het verwachte gemiddelde van de lotnummers in een maand is 183. Neem aan 
dat bij een eerlijke loting voor elke dag geldt dat de kans op een lotnummer 

onder 183 gelijk is aan 
182
365

.  

In de tabel op de uitwerkbijlage staan de uitkomsten van de loting van 1970.  
De maand januari bleek veel lotnummers onder 183 te krijgen.  

7p 12 Onderzoek of het aantal dagen van de maand januari met een lotnummer onder 
183 significant hoger is dan het aantal dagen dat je zou verwachten. Neem een 
significantieniveau van 1%. 
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Tsunami 

 
Op 26 december 2004 werd Zuidoost-Azië getroffen door een tsunami. Een 
tsunami is één heel lange golf die bij de kust heel hoog wordt. De tsunami had 
rampzalige gevolgen voor een aantal kustgebieden. Dit kwam door de enorme 
hoeveelheid water die door deze tsunami werd meegevoerd.  
 
In onderstaande figuur is een schematisch overzicht te zien van het verloop van 
een tsunami. Boven elke genoemde waterdiepte is steeds de bijbehorende 
snelheid weergegeven. 
 

figuur  
snelheid in km/uur bij verschillende waterdiepten 
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In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat een tsunami bij een diepte van 
4000 meter zich met een snelheid van 710 km/uur verplaatst. 
 
Voor de snelheid van een tsunami geldt bij benadering de volgende formule: 
 

 11,3v d   

 
Hierin is v de snelheid in km/uur en d de waterdiepte in meter. 
 
In de figuur ontbreken twee waarden voor de waterdiepte. Zij zijn aangegeven 
met een vraagteken.  

4p 13 Bereken met behulp van bovenstaande formule en de gegevens uit de figuur 
deze twee ontbrekende waarden. 
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De tsunami van december 2004 werd veroorzaakt door een aardbeving onder 
zee, 150 km uit de kust van het Indonesische eiland Sumatra.  
De tsunami plantte zich voort door de Golf van Bengalen, waar de zee ongeveer 
3 km diep is. 
 

3p 14 Bereken hoeveel minuten een tsunami nodig heeft om een afstand van 150 km 
af te leggen in water van 3 km diep. 
 
In de figuur is ook te zien dat in de buurt van de kust, waar de waterdiepte niet 
zo groot is, de golfhoogte van een tsunami groter wordt. Op volle zee, waar de 
waterdiepte groot is, is de golfhoogte niet zo hoog.  
 
Bij tsunami’s is het volgende verband gevonden tussen waterdieptes en 
golfhoogtes:  
 

 

0,25
1

2 1
2

 
  
 

d
h h

d
 

 
Hierin is 1h  de golfhoogte bij waterdiepte 1d  en 2h  de golfhoogte bij waterdiepte 

2d ; 1h , 1d , 2h en 2d  zijn in meters. 

De tsunami van 26 december 2004 ontstond in een gebied met waterdiepte 1 km 

en golfhoogte 60 cm. Met deze gegevens en de formule 

0,25
1

2 1
2

 
  
 

d
h h

d
 

kunnen we voor het verdere verloop van deze tsunami het verband tussen de 
waterdiepte d en de golfhoogte h beschrijven met de formule: 
 

 0,253,37  h d  

 
4p 15 Toon dit aan. 

 
Naarmate een golf dichter bij de kust komt, neemt de waterdiepte steeds verder 
af. Dit is ook in de figuur te zien.  
We bekijken de verandering van de golfhoogte. Naarmate een golf dichter bij de 
kust komt, zal een kleine verandering in waterdiepte een grotere verandering 
van de golfhoogte tot gevolg hebben. 

4p 16 Laat met behulp van de afgeleide van h zien dat dit inderdaad het geval is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Websites 

 
Een manier om de populariteit van websites te meten, is door naar de 
zogenoemde Alexa Ranking te kijken. Het internetbedrijf Alexa houdt bij hoe 
vaak websites bezocht worden, en stelt daarvan een ranglijst op. Zo heeft de 
website google.com wereldwijd ranking 1 met 1,2 miljard unieke bezoekers per 
dag (begin 2011). 
Voor een aantal Nederlandse websites is het verband tussen de Alexa Ranking 
en het aantal unieke bezoekers per dag weergegeven in onderstaande figuur.  
In de figuur is op beide assen gebruik gemaakt van een logaritmische 
schaalverdeling. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.  
 
figuur 

1000000

100000

10000
100001000100 100000

Alexa Ranking

aantal
(unieke)

bezoekers
per dag

 
 
In de figuur is te zien dat er verschillende websites zijn met een Alexa Ranking 
tussen de 1000 en de 2000. Het verschil tussen de bijbehorende aantallen 
unieke bezoekers per dag van deze websites is vrij groot.  

4p 17 Bereken dit maximale verschil met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. 
 
De punten in de figuur liggen globaal op een rechte lijn. Deze lijn is in de figuur 

getekend. Bij deze lijn hoort de formule 0,351118 000  B r . 
Hierin is B het aantal unieke bezoekers per dag en r de Alexa Ranking van de 
website. 
 
Lang niet bij alle aantallen unieke bezoekers per dag is in de figuur precies af te 
lezen welke Alexa Ranking de betreffende website heeft. Met de hierboven 
vermelde formule is deze ranking wel te berekenen. 

3p 18 Bereken met behulp van de formule de Alexa Ranking van een website met  
25 000 unieke bezoekers per dag. 
 

3p 19 Beredeneer aan de hand van de formule dat de grafiek van B daalt. 
 

De formule 0,351118 000  B r  kan herschreven worden in de vorm 

log logB a b r   . 

4p 20 Bereken de waarden van a en b.  

einde  
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wiskunde A VWO 2012-2 

 
uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 12 loting van 1970 
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
  133 335  14 224 179  65 104 326 283 306 243 347 
  195 354  77 216  96 304 322 102 161 191 205 321 
  336 186 207 297 171 135  30 279 183 134 294 110 
   99  94 117  37 240  42  59 300 231 266  39 305 
   33  97 299 124 301 233 287  64 295 166 286  27 
  285  16 296 312 268 153 164 251  21  78 245 198 
  159  25 141 142  29 169 365 263 265 131  72 162 
  116 127  79 267 105   7 106  49 108  45 119 323 
   53 187 278 223 357 352   1 125 313 302 176 114 
  101  46 150 165 146  76 158 359 130 160  63 204 
  144 227 317 178 293 355 174 230 288  84 123  73 
  152 262  24  89 210  51 257 320 314  70 255  19 
  330  13 241 143 353 342 349  58 238  92 272 151 
   71 260  12 202  40 363 156 103 247 115  11 348 
   75 201 157 182 344 276 273 270 291 310 362  87 
  136 334 258  31 175 229 284 329 139  34 197  41 
   54 345 220 264 212 289 341 343 200 290   6 315 
  185 337 319 138 180 214  90 109 333 340 280 208 
  188 331 189  62 155 163 316  83 228  74 252 249 
  211  20 170 118 242  43 120  69 261 196  98 218 
  129 213 246   8 225 113 356  50  68   5  35 181 
  132 271 269 256 199 307 282 250  88  36 253 194 
   48 351 281 292 222  44 172  10 206 339 193 219 
  177 226 203 244  22 236 360 274 237 149  81   2 
   57 325 298 328  26 327   3 364 107  17  23 361 
  140  86 121 137 148 308  47  91  93 184  52  80 
  173  66 254 235 122  55  85 232 338 318 168 239 
  346 234  95  82   9 215 190 248 309  28 324 128 
  277     147 111  61 154   4  32 303 259 100 145 
  112      56 358 209 217  15 167  18 332  67 192 
   60      38     350     221 275     311     126 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 80 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Scores 

 
 1 maximumscore 3 

• Jeanette heeft meer punten dan 7 van haar 8 concurrenten 1 
• Haar score is 7

8 100 87,50⋅ =  (of 87,5) 2 
 

 2 maximumscore 5 
• Speler G heeft score 25,00 (of 25) 1 
• Spelers D, E en F hebben score 1

3 (37,50 50,00 62,50) 50,00+ + =  (of 50) 2 

• Spelers A en B hebben score 1
2 (100 87,50) 93,75+ =  2 

 
 3 maximumscore 4 

• Zonder gelijke scores zijn de scores 100, 95, …, 0 1 
• Een uitleg dat dit altijd leidt tot scores die een veelvoud zijn van 2,5 2 
• Dus een score van precies 52 is niet mogelijk 1 
of 
• Een uitleg dat je bij een even aantal gelijke scores alleen op 52,50 kunt 

uitkomen 2 
• Een uitleg dat je bij een oneven aantal gelijke scores alleen op 50,00 of 

55,00 kunt uitkomen 2 
 
Opmerking 
Als uitsluitend met getallenvoorbeelden gewerkt is, ten hoogste 1 scorepunt 
toekennen. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 5 

• Er moet gelden 360P(46,00 54,00 | 50,00 en ?) 0,50
719

X< < µ = σ = = ≈  

(of nauwkeuriger) 2 
• Beschrijven hoe hieruit de waarde van σ  gevonden kan worden 2 
• Het antwoord: 5,92 (of 5,93) 1 
 

 5 maximumscore 4 
• De kans op meer dan 54,00 is P( 54,00 | 49,73 en 5,91)X > µ = σ =  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• P( 54,00 | 49,73 en 5,91) 0,235X > µ = σ = ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Dat zou 169719235,0 ≈⋅  keer meer dan 54,00 betekenen 1 
 
 

Woordenschat 
 

 6 maximumscore 4 
• De toename van de 4e tot de 8e verjaardag is 3000 1 
• De toename van de 8e tot de 12e verjaardag is 11000 1 
• De toenamen per jaar zijn respectievelijk 750 en 2750 1 
• Het antwoord: 2000 1 
 

 7 maximumscore 3 

• Voor de groeifactor g geldt: 9 150000
17000

g =  1 

• Beschrijven hoe hieruit de waarde van g gevonden kan worden 1 
• Het antwoord: 1,274 1 
 

 8 maximumscore 6 

• Voor batWl +=  geldt: 3111
1221

0001700045
≈

−
−

=
∆
∆

=
t

Wa  (of 

nauwkeuriger) 1 
• 6t =  geeft 3111 6 17000 35 666lW = ⋅ + =  1 
• Gezocht wordt de oplossing van 35666hW =  1 

• Beschrijven hoe 17 000 1,27 35666t⋅ =  (of 17 000 1,274 35666t⋅ = ) 
opgelost kan worden 1 

• 35666hW =  geeft 3,1t ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het verschil is 2,9 jaar ofwel 35 (maanden) (of 2 jaar en 11 maanden) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 9 maximumscore 3 
• 1217 000 1,27L

hW −= ⋅  1 

• 1217000 1,27 1,27L
hW −= ⋅ ⋅  1 

• 1217000 1,27−⋅  geeft voor b de waarde 970 (dus 970 1,27L
hW = ⋅ ) 1 

of 
• De groeifactor blijft 1,27 1 
• Er geldt 121,27 17000b ⋅ =  1 
• Dit geeft voor b de waarde 970 (dus 970 1,27L

hW = ⋅ ) 1 
 
 

De loting voor de Vietnamoorlog 
 

 10 maximumscore 3 
• Het aantal vrienden X dat wordt opgeroepen, is binomiaal verdeeld met 

1
3p =  en 3n =  1 

• Beschrijven hoe P( 1)X =  berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,44 (of nauwkeuriger) 1 
of 
• De kans dat de eerste vriend wordt opgeroepen en de twee anderen niet 

is ( )21 2
3 3⋅  1 

• Er zijn 3 volgordes mogelijk 1 

• De gevraagde kans is ( )21 2 4
3 3 93 ⋅ ⋅ =  (of 0,44 (of nauwkeuriger)) 1 

 
 11 maximumscore 4 

• Het inzicht dat er sprake is van een model met trekken zonder 
terugleggen 1 

• De gevraagde kans is 

6
6

12
6

 
 
 
 
 
 

 (of 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ) 2 

• Het antwoord: 0,001 (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 12 maximumscore 7 
• Het aantal dagen met een lotnummer onder 183 is binomiaal verdeeld 

met 31=n  en 182
365

p =  1 

• De hypothese 0H : 182
365

p =  moet getoetst worden tegen 1H : 182
365

p >  

waarbij p de kans is op een lotnummer onder 183 1 
• In januari waren er 22 lotnummers onder 183 1 

• De overschrijdingskans 182P( 22 | 31en )
365

X n p≥ = =  1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• De kans is 0,014 (of nauwkeuriger) 1 
• De conclusie: 0,014 > 0,01 dus in januari is het aantal dagen met een 

lotnummer onder 183 niet significant hoger 1 
 
 

Tsunami 
 

 13 maximumscore 4 
• Bij de eerste waarde geldt: 160 11,3 d=  1 
• De ontbrekende waarde van d is 200 (meter) (of nauwkeuriger) 1 
• Bij de tweede waarde geldt: 80 11,3 d=  1 
• De ontbrekende waarde van d is 50 (meter) (of nauwkeuriger) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• De snelheid van de tsunami is 11,3 3000 619v = ≈  km/uur (of 

nauwkeuriger) 1 
• De tsunami legt 150 km af in 0,24 uur (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 15 minuten (of nauwkeuriger) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• 
0,251000 0,6 = ⋅ 

 
h

d
 1 

• Dit herleiden tot 
0,25

0,25 11000 0,6 = ⋅ ⋅ 
 

h
d

 1 

• 0,251000 0,6 3,37⋅ ≈  1 

• 
0,25

0,25
0,25

1 1 d
d d

−  = = 
 

 (dus 0,253,37 −= ⋅h d ) 1 
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 VW-1024-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 4 

• 1,25d 0,8425
d

h d
d

−= − ⋅  1 

• Een passend getallenvoorbeeld, bijvoorbeeld: 5d =  geeft d 0,11
d

h
d
≈ −  en 

10d =  geeft d 0,05
d

h
d
≈ −  (of nauwkeuriger) 2 

• De conclusie dat de verandering van de golfhoogte dichter bij de kust 
inderdaad groter is 1 

of 

• 1,25d 0,8425
d

h d
d

−= − ⋅  1 

• Een uitleg waarbij aan de hand van (de grafiek van ) d
d

h
d

 duidelijk 

wordt gemaakt dat als d kleiner is, d
d

h
d

 een grotere negatieve waarde 

heeft 2 
• De conclusie dat de verandering van de golfhoogte dichter bij de kust 

inderdaad groter is 1 
 
 

Websites  
 

 17 maximumscore 4 
• Het hoogste en het laagste punt waarbij de Alexa Ranking tussen de 

1000 en de 2000 ligt aangeven op de uitwerkbijlage 1 
• De bijbehorende aantallen (unieke) bezoekers per dag zijn 

respectievelijk 180 000 en 28 000 2 
• Het gevraagde verschil is 152 000 1 
 
Opmerking 
Voor het hoogste punt een afleesmarge van 10 000 hanteren, voor het 
laagste punt een afleesmarge van 1000. 
 

 18 maximumscore 3 
• Er moet gelden: 0,3525000 1118 000 −= ⋅ r  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 52 000≈r  (of nauwkeuriger) 1 
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 VW-1024-a-12-2-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 3 

• 0,35
1118 000B

r
=  1 

• Als r groter wordt, wordt ook 0,35r  groter 1 
• Dus B wordt kleiner (en dus daalt de grafiek van B) 1 
of 

• 1,35d 391300
d
B r
r

−= − ⋅  1 

• d
d
B
r

 is (voor elke waarde van r) negatief 1 

• Dus de grafiek van B daalt 1 
 

 20 maximumscore 4 
• 0,35log log(1118 000 )−= ⋅B r  1 
• 0,35log log1118 000 log( )−= +B r  1 
• log log1118 000 0,35 log= − ⋅B r  1 
• log1118 000 6,05≈  dus 6,05a =  (of nauwkeuriger) en 0,35= −b  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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VW-1024-f-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-f-12-2-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES volgens syllabus pilot  
 
Differentiëren 

naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )( )  
( )
f xq x
g x

  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
  

  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d
d d d
k f g
x g x
 

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g aa b
b

   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

loglog
log

p
g

p
aa
g

  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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 VW-1024-f-12-2-o 3 lees verder ►►►
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 VW-1024-f-12-2-o 4 lees verder ►►►

Woordenschat 

 
De woorden die je begrijpt of kunt gebruiken, vormen samen je woordenschat. 
Hoe groter je woordenschat is, des te beter kun je teksten lezen, teksten 
begrijpen en je mondeling en schriftelijk in een taal uitdrukken. 
In deze opgave beperken we ons tot mensen die opgroeien met de Nederlandse 
taal als moedertaal. 
 
De woordenschat van een kind groeit bijna onmerkbaar door luisteren, spreken 
en lezen. In Nederland heeft een kind als het de leeftijd van 4 jaar bereikt een 
woordenschat van gemiddeld 3000 woorden. Tot de 12e verjaardag groeit dit tot 
gemiddeld 17 000 woorden. 
In onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. De figuur staat ook vergroot 
op de uitwerkbijlage. 
 

figuur 
gemiddelde woordenschat van Nederlandstalige kinderen in Nederland 

 
Uit de figuur blijkt dat de gemiddelde woordenschat van de 8e tot de 12e 
verjaardag sneller groeit dan van de 4e tot de 8e verjaardag. 
 

4p 1 Bereken met hoeveel woorden per jaar de gemiddelde woordenschat van een 
kind meer groeit van de 8e tot de 12e verjaardag dan van de 4e tot de 8e 
verjaardag. Je kunt hierbij gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage. 
 
 

2000
0

4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aantal
woorden

leeftijd
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 VW-1024-f-12-2-o 5 lees verder ►►►

We gaan uit van een woordenschat van gemiddeld 17 000 op de 12e verjaardag. 
Na de 12e verjaardag gaat de woordenschat onder jongeren behoorlijk variëren: 
Bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar varieert deze van 45 000 tot 150 000. 
 
Bij sommige jongeren spreken we van een hoge woordenschat. Bij hen groeit de 
woordenschat exponentieel tot gemiddeld 150 000 wanneer de leeftijd van 
21 jaar bereikt wordt. Hiervoor is de volgende formule opgesteld:  

 17 000 1, 27thW    

Hierbij is t de tijd in jaren met 0t   op de 12e verjaardag. 
 
In deze formule is de jaarlijkse groeifactor afgerond op twee decimalen. 

3p 2 Bereken deze groeifactor in drie decimalen nauwkeurig. 
 
Bij andere jongeren spreken we van een lage woordenschat. Bij deze jongeren 
groeit de woordenschat lineair tot gemiddeld 45 000 op hun 21e verjaardag. 
Hiervoor geldt de volgende formule:  

 lW at b   

Hierbij is t de tijd in jaren met 0t   op de 12e verjaardag. 
Ga ook hierbij uit van een woordenschat van 17 000 op de 12e verjaardag. 
 
Met behulp van de formule lW at b   kan de woordenschat die jongeren met 

een lage woordenschat op hun 18e verjaardag hebben, berekend worden. 

Vervolgens kan met behulp van de formule 17 000 1, 27thW    worden berekend 

hoeveel maanden eerder jongeren met een hoge woordenschat deze zelfde 
woordenschat zullen hebben.  

6p 3 Bereken dit aantal maanden. 
 
In de praktijk gebruikt men graag formules waar de werkelijke leeftijd in 
voorkomt. Voor jongeren met een hoge woordenschat geldt de formule 

17 000 1, 27thW    (met 0t   op de 12e verjaardag). 

3p 4 Schrijf deze in de vorm L
hW b g  , waarbij L de werkelijke leeftijd is. Rond b af 

op tientallen. 
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 VW-1024-f-12-2-o 6 lees verder ►►►

Algen 

 
Van een bepaald soort ééncellige algen (Gonyaulax polyedra) is het dag-en-
nachtritme onderzocht. De algen werden blootgesteld aan afwisselend 12 uur 
licht en 12 uur donker. Deze perioden noemen we respectievelijk dag en nacht.  
In de figuur zijn resultaten van dit onderzoek te zien. De figuur staat ook 
vergroot op de uitwerkbijlage. 
 
figuur  
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itFotosynthese

Gloeien

t in uren  
 
Eén van de gemeten activiteiten is fotosynthese, het opslaan van energie met 
behulp van (zon)licht. De intensiteit van de fotosynthese is weergegeven op de 
linker verticale as.  
De grafiek voor de fotosynthese F als functie van de tijd, kan benaderd worden 
door een formule van de vorm:  

 sin( ( 3))F a b c t    

Hierbij is t de tijd in uren met 0t   bij het begin van een dag. 
4p 5 Stel deze formule op. Licht je antwoord toe.  

 
Sommige algen lichten vanzelf op in het donker. Dit verschijnsel, gloeien 
genaamd, is in de figuur ook met een grafiek weergegeven. De lichtintensiteit G 
werd gemeten in eenheden die langs de rechter verticale as zijn uitgezet. 
Men kan de grafiek van het gloeien benaderen met de formule:  

 1
122,0 1,6sin( ( 18))G t     

Hierin is t  weer de tijd in uren met 0t   bij het begin van een dag.  
Tijdens iedere periode van 24 uur is de lichtintensiteit van het gloeien 
gedurende een bepaalde tijd groter dan 3 eenheden. 

5p 6 Bereken met behulp van de formule van G hoe lang de lichtintensiteit van het 
gloeien in een periode van 24 uur groter is dan 3 eenheden. Geef je antwoord in 
minuten nauwkeurig. 
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 VW-1024-f-12-2-o 7 lees verder ►►►

De lichtintensiteit bij gloeien is na een maximum eerst toenemend dalend en 
daarna afnemend dalend. 

4p 7 Onderzoek met behulp van een raaklijn aan de grafiek op de uitwerkbijlage met 
welke snelheid de lichtintensiteit maximaal afneemt bij gloeien. 
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 VW-1024-f-12-2-o 8 lees verder ►►►

Tsunami 

 
Op 26 december 2004 werd Zuidoost-Azië getroffen door een tsunami. Een 
tsunami is één heel lange golf die bij de kust heel hoog wordt. De tsunami had 
rampzalige gevolgen voor een aantal kustgebieden. Dit kwam door de enorme 
hoeveelheid water die door deze tsunami werd meegevoerd.  
 
In onderstaande figuur is een schematisch overzicht te zien van het verloop van 
een tsunami. Boven elke genoemde waterdiepte is steeds de bijbehorende 
snelheid weergegeven. 
 

figuur  
snelheid in km/uur bij verschillende waterdiepten 

7000
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In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat een tsunami bij een diepte van 
4000 meter zich met een snelheid van 710 km/uur verplaatst. 
 
Voor de snelheid van een tsunami geldt bij benadering de volgende formule: 
 

 11,3v d   

 
Hierin is v de snelheid in km/uur en d de waterdiepte in meter. 
 
In de figuur ontbreken twee waarden voor de waterdiepte. Zij zijn aangegeven 
met een vraagteken.  

4p 8 Bereken met behulp van bovenstaande formule en de gegevens uit de figuur 
deze twee ontbrekende waarden. 
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 VW-1024-f-12-2-o 9 lees verder ►►►

De tsunami van december 2004 werd veroorzaakt door een aardbeving onder 
zee, 150 km uit de kust van het Indonesische eiland Sumatra.  
De tsunami plantte zich voort door de Golf van Bengalen, waar de zee ongeveer 
3 km diep is. 
 

3p 9 Bereken hoeveel minuten een tsunami nodig heeft om een afstand van 150 km 
af te leggen in water van 3 km diep. 
 
In de figuur is ook te zien dat in de buurt van de kust, waar de waterdiepte niet 
zo groot is, de golfhoogte van een tsunami groter wordt. Op volle zee, waar de 
waterdiepte groot is, is de golfhoogte niet zo hoog.  
 
Bij tsunami’s is het volgende verband gevonden tussen waterdieptes en 
golfhoogtes:  
 

 

0,25
1

2 1
2

 
  
 

d
h h

d
 

 
Hierin is 1h  de golfhoogte bij waterdiepte 1d  en 2h  de golfhoogte bij waterdiepte 

2d ; 1h , 1d , 2h en 2d  zijn in meters. 

De tsunami van 26 december 2004 ontstond in een gebied met waterdiepte 1 km 

en golfhoogte 60 cm. Met deze gegevens en de formule 

0,25
1

2 1
2

 
  
 

d
h h

d
 

kunnen we voor het verdere verloop van deze tsunami het verband tussen de 
waterdiepte d en de golfhoogte h beschrijven met de formule: 
 

 0,253,37  h d  

 
4p 10 Toon dit aan. 

 
Naarmate een golf dichter bij de kust komt, neemt de waterdiepte steeds verder 
af. Dit is in de figuur te zien. In de figuur kun je ook zien dat de golfhoogte 
toeneemt als de golf dichter bij de kust komt. 
Met behulp van de afgeleide van h kun je onderzoeken of de toename van de 
golfhoogte groter of kleiner wordt naarmate de golf dichter bij de kust komt.  

4p 11 Onderzoek met behulp van een schets van de afgeleide van h of deze toename 
groter of kleiner wordt naarmate de golf dichter bij de kust komt. 
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 VW-1024-f-12-2-o 10 lees verder ►►►

Fruitvliegjes 

 
Bij praktische opdrachten voor het vak biologie 
over kruisingen wordt vaak gebruik gemaakt van 
fruitvliegjes (Drosophila melanogaster). Deze 
fruitvliegjes zijn namelijk makkelijk te kweken en 
de ontwikkeling van ei tot fruitvliegje duurt maar 
negen dagen. Men kan dus in zeer korte tijd veel 
generaties kweken.  
 
Het aantal fruitvliegjes neemt de eerste weken exponentieel toe. Bij een 
praktische opdracht tellen leerlingen uit 5vwo na 2 weken 140 fruitvliegjes en na 
5 weken 1065 fruitvliegjes. Bij deze gegevens is een exponentiële formule te 
maken voor het aantal fruitvliegjes F na t weken. 

4p 12 Geef deze formule. Licht je antwoord toe. 
 
In een kweekruimte kan het aantal fruitvliegjes niet onbeperkt toenemen. Het 
maximale aantal fruitvliegjes is afhankelijk van de grootte van de kweekruimte. 
Een ander experiment, dat werd gestart op 10 november 2011, werd in een 
kleinere kweekruimte uitgevoerd. Bij het vervolg van deze opgave gaan we uit 
van de volgende formule die het aantal fruitvliegjes bij dit experiment beschrijft: 

 0,24
340

1 54e tF 


 

Hierbij is t de tijd in dagen na 10 november 2011 en F het aantal fruitvliegjes. 
 

3p 13 Welke aantallen fruitvliegjes zijn volgens bovenstaande formule in de 
kweekruimte mogelijk? Licht je antwoord toe. 
 
Fruitvliegjes zijn met een beetje etherdamp gemakkelijk te verdoven waarna je 
ze kan tellen en met een loep bestuderen. Op de dag dat er de meeste 
fruitvliegjes bijkomen wil Boris ze verdoven. 

6p 14 Toon aan dat de afgeleide van F gelijk is aan 
0,24

0,24 2
4406,4e( )
(1 54e )

t

tF ' t





 en bereken 

met behulp van deze afgeleide op welke datum er de meeste fruitvliegjes 
bijkomen. 
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 VW-1024-f-12-2-o 11 lees verder ►►►

Een andere reden dat vaak gebruik gemaakt wordt van fruitvliegjes is dat een 
aantal eigenschappen goed zichtbaar zijn: oogkleur (rood/zwart), vleugelvorm 
(kort/lang) en huidskleur (donker/geel). Een fruitvliegje met zwarte oogkleur, 
korte vleugels en een gele huidskleur wordt getypeerd als: z-k-g. Op basis van 
deze eigenschappen zijn er acht typen mannetjes en acht typen vrouwtjes. 
 
Voor een kruisingsexperiment moeten vier fruitvliegjes, twee mannelijke en twee 
vrouwelijke, in een kweekruimte worden geplaatst. Hierbij gelden twee eisen: 
 De twee mannelijke fruitvliegjes mogen niet van hetzelfde type zijn. 
 De twee vrouwelijke fruitvliegjes mogen niet van hetzelfde type zijn. 
 

4p 15 Bereken hoeveel verschillende samenstellingen in de kweekruimte mogelijk zijn. 
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 VW-1024-f-12-2-o 12 lees verder ►►►

Websites 

 
Een manier om de populariteit van websites te meten, is door naar de 
zogenoemde Alexa Ranking te kijken. Het internetbedrijf Alexa houdt bij hoe 
vaak websites bezocht worden, en stelt daarvan een ranglijst op. Zo heeft de 
website google.com wereldwijd ranking 1 met 1,2 miljard unieke bezoekers per 
dag (begin 2011). 
Voor een aantal Nederlandse websites is het verband tussen de Alexa Ranking 
en het aantal unieke bezoekers per dag weergegeven in onderstaande figuur.  
In de figuur is op beide assen gebruik gemaakt van een logaritmische 
schaalverdeling. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage.  
 
figuur 

1000000

100000

10000
100001000100 100000

Alexa Ranking

aantal
(unieke)

bezoekers
per dag

 
 
In de figuur is te zien dat er verschillende websites zijn met een Alexa Ranking 
tussen de 1000 en de 2000. Het verschil tussen de bijbehorende aantallen 
unieke bezoekers per dag van deze websites is vrij groot.  

4p 16 Bereken dit maximale verschil met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. 
 
De punten in de figuur liggen globaal op een rechte lijn. Deze lijn is in de figuur 

getekend. Bij deze lijn hoort de formule 0,351118 000  B r . 
Hierin is B het aantal unieke bezoekers per dag en r de Alexa Ranking van de 
website. 
 
Lang niet bij alle aantallen unieke bezoekers per dag is in de figuur precies af te 
lezen welke Alexa Ranking de betreffende website heeft. Met de hierboven 
vermelde formule is deze ranking wel te berekenen. 

3p 17 Bereken met behulp van de formule de Alexa Ranking van een website met  
25 000 unieke bezoekers per dag. 
 

3p 18 Beredeneer aan de hand van de formule dat de grafiek van B daalt. 
 

De formule 0,351118 000  B r  kan herschreven worden in de vorm 

log logB a b r   . 

4p 19 Bereken de waarden van a en b. 
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Puzzelstukjes 

 
Op de foto hiernaast zie je enkele   foto 
puzzelstukjes van een legpuzzel van Europa. 
Als je aan een puzzel begint, kan je besluiten 
om de puzzelstukjes eerst op soort te 
selecteren: de hoekstukjes, de randstukjes en 
alle andere stukjes. 
 
Deze soorten kunnen verschillende vormen 
hebben. 
Om te onderzoeken hoeveel verschillende 
vormen er eigenlijk zijn, voeren we een aantal 
regels in: 
 
 We beschouwen de puzzelstukjes als vierkantjes; 
 Een zijde kan recht zijn of met een inkeping of met een uitstulping; 
 Bij een hoekstukje heb je twee aan elkaar grenzende rechte zijden (zie het 

stukje rechtsonder op de foto), bij een randstukje is één zijde recht (zie het 
stukje linksonder op de foto) en bij de overige puzzelstukjes is er geen 
enkele zijde recht; 

 Twee stukjes hebben een gelijke vorm als ze door draaiing (over een kwart-, 
halve of driekwartslag) in elkaar overgaan. De twee puzzelstukjes 
linksboven en midden boven op de foto hebben beide twee inkepingen en 
twee uitstulpingen maar zijn toch verschillend van vorm; 

 Stukjes die alleen door op de kop te leggen en niet door draaiing in elkaar 
over kunnen gaan, noemen we wel verschillend van vorm aangezien er op 
de achterkant niet de kaart van Europa staat. 

 
7p 20 Bereken hoeveel verschillende vormen er in het totaal volgens bovenstaande 

regels zijn. 
 

einde  
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wiskunde A (pilot) VWO 2012-2 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A (pilot) 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

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

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

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

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

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

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

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

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

Pagina: 970Voor 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).



 VW-1024-f-12-2-c 4 lees verder ►►► 
 

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt 1 scorepunt afgetrokken 

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

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Woordenschat 

 
 1 maximumscore 4 

• De toename van de 4e tot de 8e verjaardag is 3000 1 
• De toename van de 8e tot de 12e verjaardag is 11000 1 
• De toenamen per jaar zijn respectievelijk 750 en 2750 1 
• Het antwoord: 2000 1 
 

 2 maximumscore 3 

• Voor de groeifactor g geldt: 9 150000
17000

g =  1 

• Beschrijven hoe hieruit de waarde van g gevonden kan worden 1 
• Het antwoord 1,274 1 
 

 3 maximumscore 6 

• Voor batWl +=  geldt: 3111
1221

0001700045
≈

−
−

=
∆
∆

=
t

Wa  (of 

nauwkeuriger) 1 
• 6t =  geeft 3111 6 17000 35 666lW = ⋅ + =  1 
• Gezocht wordt de oplossing van 35666hW =  1 

• Beschrijven hoe 17 000 1,27 35666t⋅ =  (of 17 000 1, 274 35666t⋅ = ) 
opgelost kan worden 1 

• 35666hW =  geeft 3,1t ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het verschil is 2,9 jaar ofwel 35 (maanden) (of 2 jaar en 11 maanden) 1 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 3 
• 1217000 1, 27L

hW −= ⋅  1 

• 1217 000 1, 27 1, 27L
hW −= ⋅ ⋅  1 

• 1217000 1,27−⋅  geeft voor b de waarde 970 (dus 970 1,27L
hW = ⋅ ) 1 

of 
• De groeifactor blijft 1,27 1 
• Er geldt 121,27 17000b ⋅ =  1 
• Dit geeft voor b de waarde 970 (dus 970 1,27L

hW = ⋅ ) 1 
 
 

Algen 
 

 5 maximumscore 4 

• De evenwichtsstand is 57 13 35
2
+

=  1 

• De amplitude is 57 35 22− =  1 

• De periode is 24 uur dus 2 ( 0,26)
24

c π
= ≈  1 

• Een correcte formule, bijvoorbeeld 35 22sin(0,26( 3))F t= + −  1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van de grafiek is een maximale afleesmarge van 2 in de 
waarden van F en t toegestaan. 
 

 6 maximumscore 5 
• De vergelijking 1

122,0 1,6sin( ( 18)) 3t+ π − =  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Twee verschillende oplossingen, bijvoorbeeld 3,421t ≈  en 20,579t ≈  1 
• De lichtintensiteit is gedurende 6,842 uur groter dan 3 eenheden 1 
• Dat komt overeen met 6 uur en 51 (of 50) minuten (of 411 (of 410) 

minuten) 1 
 

 7 maximumscore 4 
• De maximale afname vindt plaats bij het steilst dalende deel van de 

grafiek 1 
• Het tekenen van een raaklijn aan de grafiek van G  bij bijvoorbeeld het 

punt met 6t =  op de uitwerkbijlage 1 
• Het berekenen van de helling van deze lijn, bijvoorbeeld een daling van 

9 eenheden per 24 uur 1 
• Het antwoord 0,4 (eenheden per uur) (of nauwkeuriger) 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tsunami 
 

 8 maximumscore 4 
• Bij de eerste waarde geldt: 160 11,3 d=  1 
• De ontbrekende waarde van d is 200 (meter) (of nauwkeuriger) 1 
• Bij de tweede waarde geldt: 80 11,3 d=  1 
• De ontbrekende waarde van d is 50 (meter) (of nauwkeuriger) 1 
 

 9 maximumscore 3 
• De snelheid van de tsunami is 11,3 3000 619v = ≈  km/uur (of 

nauwkeuriger) 1 
• De tsunami legt 150 km af in 0,24 uur (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 15 minuten (of nauwkeuriger) 1 
 

 10 maximumscore 4 

• 
0,251000 0,6 = ⋅ 

 
h

d
 1 

• Dit herleiden tot 
0,25

0,25 11000 0,6 = ⋅ ⋅ 
 

h
d

 1 

• 0,251000 0,6 3,37⋅ ≈  1 

• 
0,25

0,25
0,25

1 1 d
d d

−  = = 
 

 (dus 0,253,37 −= ⋅h d ) 1 

 
 11 maximumscore 4 

• Een schets van de grafiek van de afgeleide van h 2 

• Een uitleg waarbij duidelijk wordt gemaakt dat als d kleiner is, d
d

h
d

 een 

grotere negatieve waarde heeft 1 
• De conclusie dat de toename van de golfhoogte groter wordt 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Fruitvliegjes 
 

 12 maximumscore 4 

• Groeifactor per 3 weken is 1065 7,61
140

≈  1 

• Groeifactor per week is 
1
37,61 1,97≈  1 

• De beginhoeveelheid is gelijk aan 2140 1,97 36−⋅ ≈  1 
• De formule: 36 1,97tF = ⋅  1 
 

 13 maximumscore 3 
• Op 0t =  geldt 6, 2F ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• De horizontale asymptoot horend bij deze formule is 340F =  1 
• Dus geldt: minstens 6 en hoogstens 340 fruitvliegjes 1 
 
Opmerkingen 
− Als voor de ondergrens het antwoord “meer dan 6” of “minstens 7” 

wordt gegeven, geen scorepunt in mindering brengen. 
− Als voor de bovengrens het antwoord “minder dan 340” of “hoogstens 

339” wordt gegeven, geen scorepunt in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 6 

• 
0,24

0,24 2
0 340 54e 0,24( )

(1 54e )

t

tF ' t
−

−
− ⋅ ⋅−

=
+

 2 

• Herleiden tot 
0,24

0,24 2
4406,4e( )
(1 54e )

t

tF ' t
−

−=
+

 1 

• Beschrijven hoe (bijvoorbeeld met de GR) het maximum van ( )F' t  
gevonden kan worden 1 

• De oplossing 16,6t ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 26 (of 27) november (2011) 1 
 

 15 maximumscore 4 

• De mannelijke fruitvliegjes zijn op 
8
2
 
 
 

 = 28 manieren te selecteren 1 

• De vrouwelijke fruitvliegjes zijn op 
8
2
 
 
 

 = 28 manieren te selecteren 1 

• Het totaal aantal samenstellingen is 28 28 784⋅ =  2 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Websites  
 

 16 maximumscore 4 
• Het hoogste en het laagste punt waarbij de Alexa Ranking tussen de 

1000 en de 2000 ligt aangeven op de uitwerkbijlage 1 
• De bijbehorende aantallen (unieke) bezoekers per dag zijn 

respectievelijk 180 000 en 28 000 2 
• Het gevraagde verschil is 152 000 1 
 
Opmerking 
Voor het hoogste punt een afleesmarge van 10 000 hanteren, voor het 
laagste punt een afleesmarge van 1000. 
 

 17 maximumscore 3 
• Er moet gelden: 0,3525000 1118 000 −= ⋅ r  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 52 000≈r  (of nauwkeuriger) 1 
 

 18 maximumscore 3 

• 0,35
1118 000B

r
=  1 

• Als r groter wordt, wordt ook 0,35r  groter 1 
• Dus B wordt kleiner (en dus daalt de grafiek van B) 1 
of 

• 1,35d 391300
d
B r
r

−= − ⋅  1 

• d
d
B
r

 is (voor elke waarde van r) negatief 1 

• Dus de grafiek van B daalt 1 
 

 19 maximumscore 4 
• 0,35log log(1118 000 )−= ⋅B r  1 
• 0,35log log1118 000 log( )−= +B r  1 
• log log1118 000 0,35 log= − ⋅B r  1 
• log1118 000 6,05≈  dus 6,05a =  (of nauwkeuriger) en 0,35= −b  1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Puzzelstukjes 
 

 20 maximumscore 7 
• Uit berekeningen, tekeningen en/of redeneringen volgt dat het aantal 

hoekstukjes 4 is 2 
• Uit berekeningen, tekeningen en/of redeneringen volgt dat het aantal 

randstukjes 8 is 2 
• Uit berekeningen, tekeningen en/of redeneringen volgt dat het aantal 

overige stukjes 6 is 2 
• Er zijn 18 verschillende vormsoorten 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  

Pagina: 976Voor 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).



VW-1024-a-11-1-o  

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-11-1-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y    

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 

geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    σ( ) σ( )S n X   

( ) ( )E X E X   
σ( )

σ( )
X

X
n

  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p     

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ

σ

X
Z


  is standaard-normaal verdeeld en 

μ
P( ) P( )

σ

g
X g Z


    

 
Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
Logaritmen  

regel voorwaarde 

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 

Pagina: 978Voor 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).



 VW-1024-a-11-1-o 3 lees verder ►►►

Pagina: 979Voor 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).



 VW-1024-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

Dennenhout 

 
Een deel van de bossen in Nederland is bestemd voor de houtindustrie. Voordat 
een bos wordt gekapt, onderzoekt men meestal eerst hoeveel m3 hout het bos 
op zal leveren. Dit gebeurt aan de hand van de diameter en de hoogte van 
bomen. De diameter van een boom wordt gemeten op een vaste hoogte.  
Voor het bepalen van de hoeveelheid hout in één boom wordt gebruik gemaakt 
van de volgende formule: 

 2V f d h    met diameter d en hoogte h beide in m (meter) 

In deze formule is V het volume aan hout in de boom in m3. De factor f heet de 
vormfactor. De vormfactor is een getal dat afhangt van de soort boom en de 
diameter d van de boom. 
 
Een voorbeeld van een boom die gebruikt wordt in de houtindustrie is de grove 
den (Pinus sylvestris). Zie de figuur. 
 
Voor de grove den wordt het verband tussen de  figuur  
vormfactor f en de diameter d (in m) bij 
benadering gegeven door de volgende formule: 

 20,30 0,36 0,46f d d      

 
In een bos staat een grove den met een diameter 
van 0,16 m.  

4p 1 Bereken hoeveel procent de vormfactor van deze 
boom afneemt als de diameter van deze boom 
met 100% toeneemt.  
 
De grootste bekende diameter van een grove den 
is 1,2 m. Naarmate de diameter van een grove 
den groter is, is de hoogte ook groter. Voor de grove den geldt bij benadering 
het volgende verband tussen de hoogte h en de diameter d: 

 0,6544h d   

Ook hier is de diameter in m en de hoogte in m. 
 
Een grove den van 40 m hoog wordt gekapt. 

4p 2 Bereken hoeveel hout deze grove den volgens de formules bevat.  
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 VW-1024-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

Op basis van de formule 20,30 0,36 0,46f d d      en de formule 0,6544h d   

kan de formule 2V f d h    worden geschreven als 
4,65 3,65 2,65V a d b d c d      . Hierin zijn a, b en c constanten. 

 
4p 3 Toon aan dat V inderdaad geschreven kan worden als 

4,65 3,65 2,65V a d b d c d      en bereken a, b en c in twee decimalen 
nauwkeurig. 
 
Een bos met grove dennen moet worden gekapt. Alvorens tot de kap over te 
gaan wordt eerst een schatting gemaakt van de houtopbrengst. Hiertoe worden 
de diameters van de bomen opgemeten en ingedeeld in klassen van 
verschillende grootte. Zie de tabel. 
 
tabel 

diameter in m frequentie volume in m3 van een boom met 
een diameter gelijk aan het 

klassenmidden 

totaal 
volume per 

klasse 

      0  –  0,05 2730 0,0011 3,0 

  0,05 – 0,10 1854 0,0200 37,1 

  0,10 – 0,15 1261 0,0747 94,2 

  0,15 – 0,20 874 0,1763 154,1 

  0,20 – 0,25 437 0,3330 145,5 

  0,25 – 0,30 131 0,5516 72,3 

 
3p 4 Maak met behulp van de eerste twee kolommen van de tabel een schatting van 

de gemiddelde diameter.  
 
De formule voor V is, met afgeronde getallen a, b en c: 

 4,65 3,65 2,6513 16 20V d d d        

We bekijken de grafiek van V alleen maar voor waarden van d tussen 0 en 1,2.  
Iemand beweert dat de grafiek van V op dit stuk toenemend stijgend is. 
 

4p 5 Stel de afgeleide functie van V op en toon met de grafiek van deze afgeleide 
functie aan dat deze bewering juist is. 
 
In de derde kolom van de tabel staat het volume in m3 van een boom met een 
diameter gelijk aan het klassenmidden. Door de getallen in de tweede kolom te 
vermenigvuldigen met de getallen in de derde kolom wordt een schatting 
verkregen van de bijdrage van elke klasse aan de totale houtopbrengst, zie de 
vierde kolom in de tabel. Door de getallen in de vierde kolom op te tellen krijg je 
een schatting van ongeveer 506,2 m3 voor de totale houtopbrengst. Als we 
ervan uit gaan dat de diameters in een klasse gelijkmatig verdeeld zijn, zal deze 
schatting afwijken van de werkelijke houtopbrengst.  

3p 6 Is de werkelijke houtopbrengst groter of kleiner dan 506,2 m3? Licht je antwoord 
toe en maak daarbij gebruik van de toenemende stijging van V (zie vorige vraag). 
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 VW-1024-a-11-1-o 6 lees verder ►►►

Kwartet 

Kwartetten  

 
Een supermarktketen houdt een actie: “Kwartetten”. Bij elke 
vijf euro aan boodschappen krijg je een kaart waarop één van 
de volgende zes producten staat afgebeeld: aardbeienijs, 
kauwgum, chocoladereep, frisdrank, chips of douchegel. Als 
je vier kaarten met hetzelfde product erop hebt, krijg je dat 
product als prijs.  
Op sommige kaarten staat geen product, maar een hand met 
kaarten: dat is een joker. Je mag ook gebruik maken van een 
joker: in plaats van vier kaarten met hetzelfde product kun je 
ook drie kaarten met dat product en één joker gebruiken voor 
een prijs. Je mag maximaal één joker per kwartet gebruiken. 
 
De eigenaar van de supermarktketen heeft er voor gezorgd dat 4% van alle 
kaarten een joker is. Verder zijn er van elk product evenveel kaarten gemaakt, 
dus 16% kaarten met aardbeienijs, 16% met kauwgum, enzovoort. De kaarten 
die de klanten krijgen, zijn willekeurig over de supermarkten verdeeld. 
 
Er zijn 200 000 kaarten gedrukt. De actie duurt twee weken. Meneer De Vries 
krijgt in deze twee weken in totaal 10 kaarten. Het aantal jokers dat hij krijgt, 
noemen we X.  
De kansverdeling van X kan benaderd worden met een binomiale verdeling. 
 

2p 7 Waarom mag de kansverdeling van X benaderd worden met een binomiale 
verdeling? Geef de twee argumenten die hiervoor nodig zijn. 
 

3p 8 Bereken de kans dat er bij die 10 kaarten van meneer De Vries minstens één 
joker is.  
 
De eigenaar van de supermarktketen probeert van tevoren in te schatten welke 
inkomsten hij door deze actie misloopt.  
 
In de tabel staan de prijzen van de producten. 
 
tabel  

product aardbeien- 
ijs 

douche-
gel 

frisdrank chocolade-
reep 

chips kauwgum

prijs 
(in euro) 

2,50 1,80 1,15 0,90 0,90 0,90 

 
We gaan uit van de volgende denkbeeldige situatie: er zijn 10 000 klanten, die 
gemiddeld elk 20 kaarten krijgen tijdens de twee weken dat de actie duurt. Bij 
elke kaart is voor precies 5 euro aan boodschappen gedaan. 
 

Pagina: 982Voor 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).



 VW-1024-a-11-1-o 7 lees verder ►►►

Door kaarten te ruilen of door samen te werken, kunnen klanten meer prijzen 
winnen tijdens deze actie. We nemen aan dat al deze klanten hun kaarten 
onderling ruilen of aan elkaar weggeven, zodat alle 200 000 kaarten gebruikt 
worden voor een kwartet. De klanten gebruiken de jokers bij het duurste 
product. Je mag maximaal één joker per kwartet gebruiken. 
In de hierboven beschreven situatie heeft de eigenaar maximaal 
inkomstenverlies. Dit bedrag is een klein percentage van het bedrag dat de 
klanten hebben uitgegeven voor de kaarten. 

6p 9 Bereken dit percentage.  
 
Deze kwartetactie wordt in een 6e klas bij wiskunde A besproken. Zoals in het 
begin van de opgave vermeld wordt, heeft de eigenaar van de supermarktketen 
ervoor gezorgd dat elk product op 16% van de kaarten afgebeeld is. De 
leerlingen van de 6e klas vermoeden echter dat er te weinig kaarten met de 
duurste producten zijn. Om hun vermoeden te onderzoeken, voeren ze een 
hypothesetoets uit. Ze besluiten om bij te houden welke kaarten ze de komende 
week krijgen. Na afloop van die week hebben ze in totaal 123 kaarten waarvan 
51 kaarten met de drie duurste producten.  

6p 10 Tot welke conclusie komen ze op grond van hun hypothesetoets? Licht je 
antwoord toe en neem daarbij een significantieniveau van 5%. 
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Containers 

 
In alle havens wordt met containers gewerkt. 
Daarom moet elke container herkenbaar zijn. 
Hiervoor is een code ontwikkeld. Elke code is 
geregistreerd bij de ISO (International 
Organization for Standardization). 
Elke container krijgt een nummer bestaande uit 
4 letters, 6 cijfers en 1 controlecijfer. 
Bijvoorbeeld EMCU 315579 1. 
Het containernummer bestaat uit 3 delen: 
 de eerste drie letters zijn vrij te kiezen uit het alfabet, de vierde is de U van 

unit;  
 de eerste 6 cijfers vormen het serienummer; 
 het laatste cijfer is een controlecijfer, dat op een ingewikkelde manier 

rechtstreeks afhangt van de eerste zes cijfers en dus vastligt. 
4p 11 Bereken het aantal verschillende containernummers. 

 
Voor de verscheping worden de containers gegast. De lading en ook de pallets 
waarop de goederen liggen, kunnen drager zijn van schadelijke parasieten en 
schimmels en daarom wordt een dodelijk gas in hoge concentratie in de 
container aangebracht. 
 
Het RIVM1) heeft in opdracht van de VROM-Inspectie2) in 2006 een onderzoek 
uitgevoerd naar de concentraties van gassingsmiddelen. In dit onderzoek 
werden 2 containers gegast met de stof fosfine. Door kleine ventilatieopeningen 
in de container nam de concentratie fosfine geleidelijk af. In de figuur zie je het 
verloop van de concentratie fosfine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

noot 2 VROM: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
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figuur 
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dag  
     
De concentratie van het gas fosfine in container 1 is bij benadering te 
beschrijven met een dalend exponentieel verband.  

4p 12 Bereken met behulp van de figuur met hoeveel procent de concentratie fosfine 
in container 1 per dag afneemt.  
 
In container 2 is ook sprake van exponentiële afname. Het RIVM geeft in zijn 
rapport de volgende formule hiervoor:  

 20,60,75tC   

Hierbij is C de concentratie fosfine in mg/m3 en t de tijd in dagen na 10 augustus 
2006. 
 
Het RIVM had de formule ook op een andere wijze kunnen geven: bijvoorbeeld 

in de vorm tC b g   met b en g constanten. 

3p 13 Schrijf de formule van het RIVM voor de afname van het gas in container 2 in de 

vorm tC b g  .  

 
Fosfine is een gevaarlijke stof. Het RIVM hanteert een 
alarmeringsgrenswaarde van 2 mg/m3. Dat betekent dat er gevaar is voor 
mensen en dieren wanneer de concentratie fosfine groter is dan 2 mg/m3.  

4p 14 Bereken met de formule 20,60,75tC   op welke datum de concentratie fosfine in 

container 2 onder de alarmeringsgrenswaarde zakt. 
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Aandelen 

 
Grote bedrijven zoals Philips, KPN en Unilever zijn niet het eigendom van één 
persoon. In principe kan iedereen een of meer aandelen van het bedrijf kopen; 
alle eigenaars van aandelen bezitten samen het bedrijf. Door veranderingen op 
de markt, in de politiek en in de economie varieert de prijs van zo’n aandeel 
nogal. 
 
Een eenvoudig voorspellingsmodel 
Wiskundigen proberen waarschijnlijkheidsmodellen op te stellen voor de 
toekomstige prijsontwikkeling van een aandeel. In het begin van deze opgave 
kijken we naar zo’n (sterk vereenvoudigd) model.  
In de huidige ‘24-uurs-economie’ staat de handel in aandelen nooit stil. Het is in 
het model niet goed mogelijk de prijs van moment tot moment bij te houden. We 
bekijken daarom de veranderingen in prijs per dag. Het model gaat ervan uit dat 
de prijsveranderingen per dag normaal verdeeld zijn met gemiddelde 0 en een 
standaardafwijking die per bedrijf kan verschillen. In de economie wordt die 
standaardafwijking de volatiliteit van een aandeel genoemd.  
De prijzen en de prijsveranderingen per dag worden onafgerond weergegeven. 
 
Meneer Kok koopt aandelen Forpins voor € 30,00 per aandeel. De volatiliteit van 
een aandeel Forpins is € 0,119.  
Binnen het model gaat men er gemakshalve van uit dat de prijsverandering op 
de ene dag onafhankelijk is van de prijsverandering op een andere dag. 
 
We onderzoeken de totale verandering van de prijs van een aandeel Forpins na 
zeven dagen. Hiertoe moeten de prijsveranderingen van de zeven afzonderlijke 
dagen bij elkaar worden opgeteld. 

4p 15 Laat zien dat de standaardafwijking na een periode van zeven dagen ongeveer 
€ 0,315 is en bereken daarmee de kans dat een aandeel na zeven dagen 
afgerond meer dan € 0,20 in waarde is gedaald. 
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Een verfijnder model 
In een meer verfijnd model wordt er ook rekening mee gehouden dat aandelen 
die het goed doen in het algemeen steeds duurder worden. De prijstoename 
bestaat dan uit twee delen. Het ene deel is lineair en het andere deel is een 
normaal verdeelde toevalsvariabele met gemiddelde 0 en de volatiliteit als 
standaardafwijking, net als in het eerste model. 
 
De totale prijsverandering V is volgens dit model normaal verdeeld met 

verwachtingswaarde at en standaardafwijking σ t . Hierbij is a een vast getal 

(de toename per dag),  de volatiliteit en t het aantal dagen. 
 
figuur  
    Een aandeel Unilever in 2006 en 2007 
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In de figuur is de ontwikkeling van de waarde van een aandeel Unilever 
gedurende een bepaalde periode af te lezen. We nemen aan dat deze 
ontwikkeling redelijk beschreven wordt door het verfijnde model. 

3p 16 Bepaal de toename per dag a, uitgaande van de getekende trendlijn, met behulp 
van de figuur. 
 
Meneer Specken koopt aandelen Valutex voor € 12,36 per stuk. Hij denkt erover 
om deze aandelen pas over 180 dagen te verkopen. De toename per dag a van 
deze aandelen is 0,001. Ga ervan uit dat de volatiliteit van een aandeel Valutex 
gelijk is aan € 0,15. 

4p 17 Bereken de kans dat de aandelen na 180 dagen minimaal € 3,00 in waarde 
zullen stijgen. 
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Remweg 

 
Wanneer een automobilist op de rem trapt, zal de snelheid van de auto 
afnemen. In figuur 1 is voor beginsnelheden van 40, 60, 80, 100, 120 en 140 km 
per uur het verband weergegeven tussen de snelheid van een auto en de 
afgelegde afstand vanaf het punt waarop begonnen is met remmen. 
 
figuur 1 
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In figuur 1 kun je bijvoorbeeld aflezen dat een auto die gaat remmen met een 
beginsnelheid van 120 km per uur na 20 m nog een snelheid heeft van 
(ongeveer) 101 km per uur. 
Je zou kunnen zeggen dat bij een beginsnelheid van 120 km per uur de auto na 
20 m remmen (ongeveer) 16% in snelheid is gedaald. 

3p 18 Bereken hoeveel procent de snelheid van de auto is gedaald na 20 m remmen 
bij een beginsnelheid van 80 km per uur. 
 
De bovenste grafiek in figuur 1 hoort bij een beginsnelheid van 140 km per uur. 
Voor deze grafiek wordt het verband tussen de snelheid en de afgelegde afstand 
vanaf het punt van remmen gegeven door de volgende formule: 

 v a b x    

In deze formule is v de snelheid in km per uur en x de afgelegde afstand vanaf 
het punt van remmen. In de formule zijn a en b constanten. 

3p 19 Bereken de waarden van deze twee constanten bij een beginsnelheid van 
140 km per uur. 
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In figuur 1 kun je aflezen dat de auto bij een beginsnelheid van 40 km per uur na 
ongeveer 7,5 m remmen tot stilstand is gekomen. We zeggen dat bij een 
beginsnelheid van 40 km per uur de remweg 7,5 m bedraagt. Ook voor grotere 
beginsnelheden kun je de remweg uit figuur 1 aflezen. 
Iemand beweert dat de remweg van de auto evenredig is met het kwadraat van 
de beginsnelheid. Dat betekent dat het verband tussen de beginsnelheid en de 
remweg wordt gegeven door de volgende formule: 

 2
0remweg c v   

Hierin is v0 de beginsnelheid in km per uur. De remweg is in m. Het getal c is 

een constante. 
6p 20 Lees in figuur 1 bij de zes genoemde beginsnelheden de remweg af en laat met 

behulp daarvan zien dat de remweg inderdaad evenredig is met het kwadraat 
van de beginsnelheid. Bepaal ook de waarde van de constante c in drie 
decimalen nauwkeurig. 
 
De grafieken in figuur 1 gelden voor gewone banden op een droge weg. Op een 
besneeuwde weg wordt de remweg aanzienlijk langer. Daarom rijden sommige 
automobilisten ’s winters op winterbanden. Winterbanden zorgen ervoor dat op 
een besneeuwde weg de remweg veel korter is dan bij gewone banden.  
We laten op hetzelfde moment twee auto’s met beginsnelheid 60 km per uur 
remmen op een besneeuwde weg. De ene auto heeft gewone banden (auto G), 
de andere auto heeft winterbanden (auto W). 
 
figuur 2 
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In figuur 2 kunnen we aflezen dat auto W een remweg heeft van ongeveer 43 m. 
Op het tijdstip dat de auto W tot stilstand komt, heeft auto G nog een behoorlijke 
snelheid.  
Alex, Bernhard en Cynthia doen alle drie een bewering over die snelheid. 
Alex: “De snelheid op dat tijdstip is zeker groter dan 44,5 km per uur.” 
Bernhard: “De snelheid op dat tijdstip is ongeveer gelijk aan 44,5 km per uur.” 
Cynthia: “De snelheid op dat tijdstip is zeker kleiner dan 44,5 km per uur.” 

3p 21 Leg uit waarom Cynthia gelijk heeft.  

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Wanneer een band zo versleten is dat er minder dan 1,6 mm profiel op zit, dan 
wordt die band afgekeurd bij de jaarlijkse keuring (APK) in de garage. De 
versleten band moet dan worden vervangen. 
Volgens een autobandenspecialist is de jaarlijkse slijtage van de banden 
normaal verdeeld met een gemiddelde van 1,5 mm en een standaardafwijking 
van 0,45 mm. 
 
Bij de APK van vorig jaar had de linker voorband van de heer Groenwold nog 
een profiel van 2,8 mm. 

4p 22 Bereken de kans dat deze band wordt afgekeurd bij de eerstvolgende jaarlijkse 
keuring. 
 

einde  VW-1024-a-11-1-o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
 

Dennenhout 

 
 1 maximumscore 4 

• De nieuwe diameter is 0,32 m 1 
• d = 0,16 invullen geeft 0,410 (of nauwkeuriger) 1 
• d = 0,32 invullen geeft 0,376 (of nauwkeuriger) 1 
• Dat is een afname van 8% (of nauwkeuriger) 1 
 

 2 maximumscore 4 

• Beschrijven hoe de vergelijking 0,6540 44 d  moet worden opgelost 1 
• De bijbehorende diameter is 0,86 m (of nauwkeuriger) 1 
• De bijbehorende vormfactor is 0,37 (of nauwkeuriger) 1 
• Het volume aan hout is 11 m3 (of nauwkeuriger) 1 
 

 3 maximumscore 4 

•  2 2 0,650,30 0,36 0,46 44V d d d d         1 

• 4,65 3,65 2,650,30 44 0,36 44 0,46 44V d d d          1 
• 13,20a  , 15,84b    en 20,24c   2 

 
Opmerking 
Als voor de constante a de waarde 13,2 als antwoord gegeven wordt, geen 
scorepunten hiervoor in mindering brengen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 3 
• Het werken met klassenmiddens 1 
• Beschrijven hoe de gegevens uit de kolommen ‘diameter in m’ en 

‘frequentie’ gebruikt moeten worden om de gemiddelde diameter te 
berekenen 1 

• De gemiddelde diameter is 0,09 m (of nauwkeuriger) 1 
 

 5 maximumscore 4 

• 3,65 2,65 1,6560,45 58,4 53V d d d        1 

• Een schets of beschrijving van de grafiek van de afgeleide 1 
• V ′ is op het interval [0; 1,2] positief dus V is stijgend 1 
• V ′ is op het interval [0; 1,2] stijgend dus V is toenemend stijgend 1 
 
Voorbeeld van een grafiek van de afgeleide 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

V

d  
 

 6 maximumscore 3 
• Omdat V toenemend stijgend is, groeit het volume in het begin van een 

klasse minder snel dan aan het eind van een klasse 1 
• De invloed van ‘grotere’ diameters in een klasse is groter dan de 

invloed van ‘kleinere’ diameters in diezelfde klasse 1 
• De werkelijke houtopbrengst is groter dan 506,2 m3 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat alleen opmerkt dat de werkelijke houtopbrengst groter is 
omdat V toenemend stijgend is zonder toelichtende tussenstap, geen 
scorepunten hiervoor toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Kwartetten 

 
 7 maximumscore 2 

• Het betreft wel of niet een joker 1 
• Een greep van 10 is klein ten opzichte van het totaal, dus een binomiale 

benadering is toegestaan 1 
 

 8 maximumscore 3 
• P(minstens 1 joker) = 1 P(0 jokers)  1 

• P(0 jokers) = 100,96  1 

• De gevraagde kans is 0,34 of 34% (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als de kans op 0 jokers berekend is met behulp van een hypergeometrische 
verdeling op basis van de 200 000 gedrukte kaarten, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen.  
 

 9 maximumscore 6 
• In totaal zijn er 0,16 200000 32000   kaarten van elk product en 

0,04 200000 8000   jokers 1 

• Er zijn 8000 kwartetten aardbeienijs met elk 1 joker 1 
• De overige 32000 3 8000 8000    kaarten aardbeienijs vormen nog 

2000 kwartetten 1 
• Van elk van de overige producten zijn er 8000 kwartetten 1 
• In totaal is de eigenaar 

10000 2,50 8000 1,80 8000 1,15 3 8000 0,90 70200          euro kwijt 

voor de prijzen 1 

• Dat is 
70 200

100% 7%
200000 5

 
   

 (of nauwkeuriger) van het bestede 

bedrag 1 
 
Opmerking 
Als de jokers niet bij aardbeienijs worden genomen, ten hoogste 
5 scorepunten voor deze vraag toekennen.  
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 6 
• H0: p = 0,48 moet getoetst worden tegen H1: p < 0,48 1 
• Onder H0 is het aantal kaarten met de duurste producten binomiaal 

verdeeld met n = 123 en p = 0,48 1 
• P(hoogstens 51 kaarten) moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans (bijvoorbeeld met de GR) berekend kan 

worden  1 
• Deze kans is 0,09 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,09 > 0,05, dus er is geen reden om aan te nemen dat het vermoeden 

van de leerlingen juist is 1 
 
Opmerking 
Als bij de hypothesetoets uitgegaan wordt van p = 0,5 of p = 0,16 in plaats 
van p = 0,48, ten hoogste 5 scorepunten voor deze vraag toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Containers 

 
 11 maximumscore 4 

• Er zijn 26 26 26   beginletters 1 

• Er zijn 106 verschillende cijfercombinaties (of 106 –1) 1 

• Het aantal verschillende containernummers is dus 3 626 10  1 

• Het antwoord: 101,76 10  (of nauwkeuriger)  verschillende 

containernummers 1 
 

 12 maximumscore 4 

• De groeifactor per 7 dagen is 
40

0,1
400

   1 

• De groeifactor per dag: 
1

70,1 0,72  (of nauwkeuriger) 2 

• Afname van 28% per dag (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
Bij elke goede berekening gebaseerd op 2 andere meetpunten uit de grafiek 
geen scorepunten in mindering brengen. 
Bij aflezen in de grafiek is een maximale afleesmarge in de concentratie 
van 10 mg/m3 toegestaan. 
 

 13 maximumscore 3 

• 20,60,75 0,75tC    2 

• 375 0,75tC    1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat een aanpak hanteert waarbij meetpunten danwel met de 
formule gevonden waarden gebruikt worden om de gevraagde exponentiële 
vorm te bepalen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen. 
 

 14 maximumscore 4 

• Het opstellen van de vergelijking: 20,60,75 2t   1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (algebraïsch of met de GR) opgelost 
kan worden 1 

• De oplossing 18,2t   (of nauwkeuriger) 1 

• Het antwoord: 28 augustus (of 29 augustus) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Aandelen  

 
 15 maximumscore 4 

• De standaardafwijking van de som V7 van zeven veranderingen is 

0,119 7 0,315  1 

• Berekend moet worden 7P(  < 0,205 μ 0 en σ 0,315)V     1 

• Beschrijven hoe deze kans (bijvoorbeeld met de GR) kan worden 
berekend 1 

• Het antwoord: 0,26 of 26% (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De standaardafwijking van de waarde van het aandeel A7 van zeven 

veranderingen is 0,119 7 0,315  1 

• Berekend moet worden 7P(  < 29,795 μ 30 en σ 0,315)A    1 

• Beschrijven hoe deze kans (bijvoorbeeld met de GR) kan worden 
berekend 1 

• Het antwoord: 0,26 of 26% (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een leerling werkt met de waarde –0,200 in plaats van –0,205 danwel 
met 29,800 in plaats van 29,795, hiervoor geen scorepunten in mindering 
brengen. 
 

 16 maximumscore 3 
• De toename in tijd is 365 + 18 + 31 + 31 + 30 + 31 + 27 = 533 dagen 1 
• De waardestijging in die periode is 9 euro (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: 0,02 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerkingen 
Als de berekende toename in tijd, als gevolg van het al dan niet meerekenen 
van begin- en/of einddatum niet 533 maar 534 of 532 is, geen scorepunten 
hiervoor in mindering brengen. 
Als de berekende toename in tijd gebaseerd is op een vaste maandlengte 
van 30 dagen, geen scorepunten hiervoor in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 4 
• Het gemiddelde van de prijsverandering V is 0,001  180 = 0,18 1 

• De standaardafwijking van V is 0,15 180 ( 2,0125)   1 

• Beschrijven hoe P( 3 μ 0,18 en σ 0,15 180)V      met de GR kan 

worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,08 (of nauwkeuriger) 1 

of 

• De gemiddelde waarde na 180 dagen is 12,36 + 0,001  180 = 12,54 1 

• De standaardafwijking van de prijsverandering is 0,15 180 ( 2,0125)   1 

• Beschrijven hoe P( 15,36 μ 12,54 en σ 0,15 180)X      met de GR 

kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,08 (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
Als een leerling rekent met een stijging van 2,995, hiervoor geen 
scorepunten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

Remweg 

 
 18 maximumscore 3 

• De snelheid na 20 m is 47 km per uur volgens de grafiek 1 
• De daling bedraagt 33 km per uur 1 
• Het antwoord: 41% (of nauwkeuriger) 1 
 
Opmerking 
De toegestane afleesmarge is 2 km per uur. 
 

 19 maximumscore 3 
• Het kiezen van twee geschikte punten, bijvoorbeeld (0, 140) en (92, 0) 1 
•  1 19600a 
• (of nauwkeuriger) 1 213b  
 
Opmerking 
De toegestane afleesmarge is 2 eenheden. 
 

 20 maximumscore 6 
• Het uit de grafiek aflezen van de volgende gegevens:  2 

remweg 7,5 17 30 47 68 92 
beginsnelheid 40 60 80 100 120 140 

• 
2 2 2 2

7,5 17 30 47
0,005; 0,005; 0,005; 0,005;

40 60 80 100
      

2 2

68 92
0,005 ; 0,005

120 140
   2 

• Alle zes waarden zijn nagenoeg gelijk en dus is de bewering juist (de 
remweg is evenredig met het kwadraat van de beginsnelheid) 1 

• De waarde van c is 0,005 1 
 
Opmerkingen 
De toegestane afleesmarge bij de remweg is 2 meter. 
Als c slechts op basis van 2, 3 of 4 beginsnelheden is berekend of 
gecontroleerd, maximaal 4 scorepunten voor deze vraag toekennen.  
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 3 
• Auto G rijdt voortdurend harder dan auto W 1 
• Auto G heeft dus meer dan 43 m afgelegd als auto W tot stilstand komt 1 
• De snelheid van auto G is dan kleiner dan 44,5 km per uur dus Cynthia 

heeft gelijk  1 

of 

• Auto G rijdt voortdurend harder dan auto W 1 
• Wanneer auto W tot stilstand komt, is auto G het punt A (zie tekening) 

al gepasseerd 1 

W

G

A

70

60

44,5 km/u

43 m

50

40

30

20

10

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

snelheid
(in km/u)

afgelegde afstand vanaf het punt
van remmen in meters  

• De snelheid van auto G is dan kleiner dan 44,5 km per uur dus Cynthia 
heeft gelijk  1 

 
 22 maximumscore 4 

• De band wordt afgekeurd als de slijtage meer dan 1,2 bedraagt 1 
• De bedoelde kans is P( 1,2 |μ 1,5 en σ 0,45)X     1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 of 75% (of nauwkeuriger) 1 

of 

• Een band met 2,8 mm profiel heeft een jaar later gemiddeld 1,3 mm 
profiel 1 

• De bedoelde kans is P( 1,6 |μ 1,3 en σ 0,45)X     1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 of 75% (of nauwkeuriger) 1 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 

einde  VW-1024-a-11-1-c* 
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VW-1024-a-11-2-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-11-2-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y    

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y    

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 

geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X    σ( ) σ( )S n X   

( ) ( )E X E X   
σ( )

σ( )
X

X
n

  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
 

     
 

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p    Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p     

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ

σ

X
Z


  is standaard-normaal verdeeld en 

μ
P( ) P( )

σ

g
X g Z


    

 
Differentiëren 

naam van de regel functie afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x   ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x   

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x     

quotiëntregel 
( )

( )  
( )

f x
q x

g x
  2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( ))

f ' x g x f x g' x
q' x

g x

  
  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x   of 
d d d

d d d

k f g

x g x
   

 
Logaritmen  

regel voorwaarde 

log log logg g ga b ab   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log log logg g g a
a b

b
   > 0, 1, > 0, > 0 g g a b  

log logg p ga p a   > 0, 1, > 0 g g a  

log
log

log

p
g

p

a
a

g
  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p 
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 VW-1024-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

Snelheidscontroles en boetes 

 
De politie controleert de snelheden van auto’s op snelwegen op verschillende 
manieren. Een betrekkelijk nieuwe manier is de zogeheten trajectcontrole. Met 
een camera wordt een auto aan het begin en aan het eind van een traject 
gefotografeerd. Met een simpel rekensommetje (lengte van het traject gedeeld 
door de tijd) berekent de computer 
hoe hard de auto gemiddeld 
gereden heeft over het traject. 
Op een voorlichtingssite van het 
Openbaar Ministerie wordt dit 
toegelicht met een voorbeeld. 
Zie de figuur hiernaast. 
In dit voorbeeld legt een auto een 
traject van 3 km af in 00:01:23 uur 
(1 minuut en 23 seconden). De 
gemiddelde snelheid is dan 130 km/uur. 
Bij dergelijke metingen zijn altijd kleine meetfouten mogelijk. Daarom krijgen 
automobilisten pas bij een overschrijding van 4 km/uur of meer een boete. 
 
Op sommige trajecten vindt de controle met meer dan twee cameraposten 
plaats; voor ieder deeltraject wordt dan apart de gemiddelde snelheid berekend. 
De hoogte van deze gemiddelde snelheden bepaalt dan of er een boete volgt. 
Op de N256 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Op deze weg is een 
traject van 9 km opgedeeld in deeltraject A van 4 km en deeltraject B van 5 km. 
Een automobilist rijdt met hoge snelheid en remt in de loop van het traject flink 
af. Hij legt deeltraject A af met een gemiddelde snelheid van 120 km/uur en 
deeltraject B met een gemiddelde snelheid van 60 km/uur.  
Voor het eerste deeltraject wordt hij beboet. 

5p 1 Onderzoek door een berekening of deze automobilist een boete zou krijgen als 
het traject van 9 km niet opgedeeld zou zijn in deeltrajecten. 
 
Justitie onderscheidt drie soorten wegen, elk met een eigen boetesysteem: 
buiten de bebouwde kom, autosnelwegen en binnen de bebouwde kom. 
 
Buiten de bebouwde kom geldt voor auto’s een maximumsnelheid van 
80 km/uur. Voor de boetebedragen bij snelheidsovertredingen buiten de 
bebouwde kom geldt (bij benadering) de volgende formule: 

 16,527 1,092s
buitenB    

Hierbij is s de overschrijding van de maximumsnelheid in km/uur en Bbuiten het 
onafgeronde boetebedrag in euro’s. Het uiteindelijke boetebedrag wordt 
afgerond op hele euro’s. 
Bijvoorbeeld: bij een snelheid 90v   km/uur hoort een snelheidsoverschrijding 

10s   km/uur. Het bijbehorende boetebedrag in euro’s is 1016,527 1,092 39,85   

en dit wordt afgerond op 40 euro. 

figuur 
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 VW-1024-a-11-2-o 5 lees verder ►►►

Verkeersonderzoekers gebruiken liever een formule waarin niet de 
snelheidsoverschrijding s voorkomt, maar de werkelijke snelheid v in km/uur. 

Zo’n formule is van de vorm 1,092 .v
buitenB a   

4p 2 Bereken de constante a in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Het boetebedrag op de autosnelweg (in euro’s) hangt ook af van de grootte van 
de overschrijding van de maximumsnelheid (in km/uur). Zie onderstaande tabel. 
 
tabel 

snelheidsoverschrijding 
(km/uur) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

boetebedrag (€) 16 20 24 27 32 37 40 45 51 56 62 

 
Omdat bij hogere snelheden het risico van een ongeval steeds meer toeneemt, 
vertonen de boetebedragen in de tabel een toenemende stijging. Althans, zo lijkt 
het op het eerste gezicht, maar de stijging van de boetebedragen is soms 
afnemend. Een voorbeeld: als de overschrijding toeneemt van 5 km/uur naar 
6 km/uur neemt het boetebedrag met 4 euro toe, terwijl van 6 km/uur naar 
7 km/uur de toename 3 euro is. Dat komt doordat de boetebedragen eerst met 
een formule zijn berekend en vervolgens afgerond op hele euro’s. 
 
Voor de boetebedragen bij snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom 
geldt (bij benadering) de volgende formule: 
 

 1,2123,018binnenB s   

 
Hierbij is s de overschrijding van de maximumsnelheid in km/uur en binnenB  het 

onafgeronde boetebedrag in euro’s. Het uiteindelijke boetebedrag wordt 
afgerond op hele euro’s. 
 

4p 3 Toon aan dat zich bij deze formule ook het verschijnsel voordoet dat de stijging 
van de afgeronde boetebedragen soms afnemend is. 
 

4p 4 Stel een formule op voor de afgeleide van binnenB  en toon daarmee aan dat de 

onafgeronde boetebedragen bij deze formule toenemend stijgen. 
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 VW-1024-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

500 meter schaatsen 

 
De prestaties van een wedstrijdschaatser zijn afhankelijk van zijn of haar 
conditie, maar ook van externe factoren zoals de kwaliteit van het ijs en de 
weersomstandigheden. Als een schaatser in een seizoen op dezelfde ijsbaan 
meerdere keren een 500 meter aflegt, kunnen we de invloed van externe 
factoren vrijwel verwaarlozen. We gaan er daarom van uit dat de 500-meter-
tijden in dat geval normaal verdeeld zijn. 
 
Benjamin is een jonge schaatser, die altijd traint op dezelfde ijsbaan in Utrecht. 
Zijn trainingstijden op de 500 meter zijn normaal verdeeld met een gemiddelde 
van 39,72 seconden en een standaardafwijking van 0,43 seconden.  

3p 5 Bereken hoeveel procent van de trainingstijden op de 500 meter van Benjamin 
onder de 39 seconden ligt. 
 
Ook Sabrina traint op deze baan voor de 500 meter. Haar gemiddelde tijd is 
41,32 seconden. Van de 100 trainingsritten op de 500 meter reed zij 25 keer 
onder de 41 seconden. Met behulp van deze gegevens en het feit dat haar 
trainingstijden normaal verdeeld zijn, kan de bijbehorende standaardafwijking 
van de trainingstijden van Sabrina berekend worden. 

4p 6 Bereken deze standaardafwijking in twee decimalen nauwkeurig. 
 
Benjamin en Sabrina trainen vrijwel altijd samen. Ze willen hun trainingsritten 
elke trainingsdag in een andere volgorde rijden. Toen ze als junioren allebei 
dagelijks 3 trainingsritten reden, begonnen ze op de eerste trainingsdag met de 
volgorde BSSBBS en waren ze al na 20 trainingsdagen door alle mogelijke 
volgordes heen. Nu ze senioren zijn, rijden ze elke trainingsdag ieder hetzelfde, 
grotere aantal trainingsritten. Sabrina heeft uitgerekend dat ze nu aan een jaar 
niet eens genoeg hebben om alle mogelijke volgordes uit te proberen. 

4p 7 Onderzoek hoeveel trainingsritten ze elk per trainingsdag minstens rijden. 
 
Veel schaatsers vinden het een voordeel om 
op de 500 meter tijdens de laatste bocht in de 
buitenbaan te rijden. De snelheid is dan ruim 
50 km/uur en in de binnenbaan blijf je 
moeilijker overeind. Bij een toernooi worden 
dan ook altijd twee 500 meters verreden: elke 
schaatser rijdt de laatste bocht een keer in de 
binnenbaan en een keer in de buitenbaan. 
 
Een toeschouwer denkt dat het rijden van de laatste bocht in de buitenbaan een 
grotere kans biedt op winst in de rit dan het rijden van de laatste bocht in de 
binnenbaan. Tijdens een wereldkampioenschap eindigden 26 van de 40 
schaatsers in een snellere tijd op de 500 meter wanneer zij de laatste bocht in 
de buitenbaan reden dan wanneer zij die in de binnenbaan reden. 

6p 8 Bereken of dit resultaat aanleiding geeft om te veronderstellen dat de 
toeschouwer gelijk heeft. Hanteer een significantieniveau van 5%. 
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Morfine 

 
In het ziekenhuis krijgen patiënten vaak een pijnstiller toegediend. Als pijnstiller 
gebruikt men meestal een oplossing van morfine en een oplosmiddel zoals 
gedestilleerd water. 
De concentratie van morfine in opgeloste vorm geeft men aan met een 
percentage. Zo bedoelt men met morfine-2% dat er in elke 100 milliliter van de 
oplossing 2 gram (2000 milligram) morfine aanwezig is.  
 
In de praktijk beschikt men in een ziekenhuis vaak over kant-en-klare 
oplossingen, die verdund worden met het oplosmiddel om een oplossing met 
een lagere concentratie te verkrijgen. 
 
Veronderstel dat men beschikt over morfine-3% en men wil daarmee morfine-1% 
maken. 

3p 9 Bereken hoeveel milliliter oplosmiddel er per 100 milliliter morfine-3% moet 
worden toegevoegd. 
 
Morfine kan ook in combinatie met een andere pijnstiller, bupivacaïne, gebruikt 
worden. Een mogelijke situatie is de volgende:  
 Neem 2 ampullen van elk 10 milliliter met een oplossing van  

bupivacaïne-0,5%. 
 Neem 3 ampullen van elk 10 milliliter met een morfine-oplossing. 
 Meng de inhoud van deze vijf ampullen. 
 Dien van deze oplossing 3,5 milliliter per uur toe. 

4p 10 Bereken hoeveel milligram bupivacaïne de patiënt per uur krijgt. 
 
Een andere manier om morfine toe te dienen is door middel van injecties. 
De hoeveelheid morfine in het lichaam neemt na de injectie exponentieel af. 
De injectie wordt na 6 uren herhaald, want na die tijd is de hoeveelheid morfine 
in het lichaam te gering om nog werkzaam te zijn. 
De halfwaardetijd van morfine is ongeveer 2,5 uur. Dat betekent dat na 2,5 uur 
de hoeveelheid morfine in het lichaam is gehalveerd.  
 
Uit deze gegevens volgt dat 6 uur na de injectie de hoeveelheid morfine in het 
lichaam 19% is van de oorspronkelijke hoeveelheid vlak na de injectie. 

4p 11 Toon dit met een berekening aan. 
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RSI 

 
Beursanalisten geven op verschillende manieren aan hoe de waarde van een 
aandeel zich ontwikkelt. Daarvoor gebruiken ze zogenoemde indicatoren.  
De Amerikaan J. Welles Wilder introduceerde in 1978 een indicator die bekend 
staat onder de naam RSI, de relatieve sterkte-index. 
 
Om de RSI van een aandeel te berekenen, gaat men als volgt te werk: 
 neem de slotkoersen van het aandeel gedurende 14 dagen; 
 bereken voor elke dag de winst of het verlies ten opzichte van de vorige dag; 
 tel alle winsten bij elkaar op en tel alle verliezen bij elkaar op; 

 bereken de relatieve sterkte: 
totale winst

totale verlies
r  ; 

 bereken daarna RSI met de formule 
100

100
1

RSI
r

 


. 

De waarden van r en RSI worden afgerond op twee decimalen. 
Bij deze formule ging Wilder ervan uit dat een aandeel gedurende 14 dagen niet 
alleen maar winst zal maken. In dat geval is namelijk het totale verlies gelijk aan 
0 en dan bestaat r niet. 
In onderstaande tabel zie je een voorbeeld. Van 15 juni 2007 tot en met 4 juli 
2007 is van een aandeel de winst of het verlies ten opzichte van de dag ervoor 
berekend. Om de winst op 15 juni te berekenen is de slotkoers van 14 juni 
nodig. Daarom staan in de tabel de slotkoersen van 15 dagen. 
 
tabel 

datum slotkoers (in €) winst (in €) verlies (in €) 

14-06-2007 21,75 – – 

15-06-2007 22,66 0,91  

18-06-2007 22,71 0,05  

19-06-2007 22,57  0,14 

20-06-2007 22,66 0,09  

21-06-2007 22,33  0,33 

22-06-2007 22,13  0,20 

25-06-2007 21,92  0,21 

26-06-2007 22,32 0,40  

27-06-2007 22,10  0,22 

28-06-2007 22,13 0,03  

29-06-2007 22,21 0,08  

02-07-2007 22,27 0,06  

03-07-2007 22,72 0,45  

04-07-2007 22,45  0,27 

totaal  2,07 1,37 

Op 4 juli 2007 was 
2,07

1,51
1,37

r    en dus 60,16RSI  .  
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De slotkoers van het aandeel was op de twee volgende dagen (5 en 6 juli 2007) 
22,68 respectievelijk 22,55. 

4p 12 Bereken de waarde van RSI op 6 juli 2007. 
 
Aan de manier waarop r wordt berekend, kun je zien dat r toeneemt naarmate 
het aandeel ‘beter presteert’. 
Voor RSI kunnen we ook zo’n conclusie trekken: RSI neemt toe naarmate het 
aandeel beter presteert, dus wanneer r toeneemt.  
 

4p 13 Bereken de afgeleide van RSI en toon daarmee aan dat de conclusie die hier 
boven staat, correct is. 
 
Je kunt ook, zonder gebruik te maken van de afgeleide, aan de hand van de 
formule laten zien dat de conclusie die hierboven staat, correct is. 

3p 14 Toon dit aan. 
 
Aan de waarde van RSI kun je snel zien of het aandeel in een periode van 
14 dagen meer verloren heeft dan gewonnen. 

4p 15 Leg uit hoe je dat kunt zien. 
 
Een belegger hanteert de regel dat je het aandeel moet verkopen wanneer  
RSI > 70. 

4p 16 Bereken bij welke waarden van r je volgens deze regel het aandeel moet 
verkopen. 
 

Edward vindt de formule 
100

100
1

RSI
r

 


 onhandig. Volgens hem is het 

helemaal niet nodig om eerst r uit te rekenen. Je kunt de formule van RSI zo 
herleiden dat deze direct afhangt van de totale winst TW en het totale verlies TV 

van het aandeel, als je gebruik maakt van 
TW

r
TV

 . 

Als je dat doet, ziet de formule er als volgt uit: 
100

100
1

RSI
TW
TV

 


 

4p 17 Herleid deze formule tot 
...

RSI
TV TW




. 
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Schroeven 

 
Een fabriek produceert grote hoeveelheden schroeven. Bij het produceren van 
schroeven is het onvermijdelijk dat een (klein) percentage van de 
geproduceerde schroeven ondeugdelijk is. 
Er wordt elk uur een steekproef genomen. De schroeven die in een uur 
geproduceerd zijn, worden een partij genoemd. Op grond van de uitkomst van 
de steekproef wordt een partij schroeven goedgekeurd of afgekeurd. 
 
Er wordt elk uur een steekproef van 10 schroeven genomen. De partij wordt 
afgekeurd als er 1 of meer ondeugdelijke schroeven in de steekproef gevonden 
worden. Bij steekproefgrootte 10 kan een formule gemaakt worden waarbij de 
kans dat de partij wordt afgekeurd (K) wordt uitgedrukt in het percentage 
ondeugdelijke schroeven in de partij (p): 
 

 
10

1 1
100

p
K

    
 

 

 
3p 18 Toon dit aan. 

 
Het is redelijk dat een klant verlangt dat een slechte partij bijna zeker wordt 
afgekeurd. We definiëren deze twee vetgedrukte begrippen als volgt: 
Een partij is slecht als het percentage ondeugdelijke schroeven 5p   of groter 

is; 
Bijna zeker afkeuren betekent afkeuren met een kans van ten minste 0,80. 
 
Bij steekproefgrootte n is een formule waarbij K wordt uitgedrukt in p als volgt: 
 

 1 1
100

n
p

K
    
 

 

 
Om te berekenen hoe groot de steekproefgrootte n minstens moet zijn zodat een 
slechte partij bijna zeker wordt afgekeurd, hoeven we in de formule 

1 1
100

n
p

K     
 

 slechts te kijken naar het geval 5p  . 

4p 19 Bereken hoe groot de steekproefgrootte n in dit geval minstens moet zijn. 
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Het vergroten van de steekproef terwijl de partij nog steeds afgekeurd wordt als 
er 1 of meer ondeugdelijke schroeven in de steekproef zitten, heeft ook een 
nadeel. Een goede partij heeft dan een tamelijk grote kans om afgekeurd te 
worden. We definiëren een partij als goed als het percentage ondeugdelijke 
schroeven 1p   of kleiner is. 

 
Daarom zal een fabrikant verlangen dat voor een goede partij de kans om 
afgekeurd te worden kleiner is dan 0,10. 
Als een partij pas wordt afgekeurd bij 3 of meer ondeugdelijke schroeven in de 
steekproef en er wordt een steekproef van 100 schroeven genomen, dan kan 
onderzocht worden of aan het verlangen van zowel de klant als de fabrikant 
wordt voldaan. 

6p 20 Voer dit onderzoek uit. 
 

einde  VW-1024-a-11-2-o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

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

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

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

Pagina: 1015Voor 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).



 VW-1024-a-11-2-c 3 lees verder ►►►

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

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Snelheidscontroles en boetes 
 

 1 maximumscore 5 
• Hij legt deeltraject A af in 2 minuten 1 
• Hij legt deeltraject B af in 5 minuten 1 
• Zijn gemiddelde snelheid over het hele traject is 9 km in 7 minuten 1 
• Dit is 77 km/uur (of nauwkeuriger) 1 
• De automobilist zou geen boete krijgen 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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 2 maximumscore 4 
• 80s v= −  geeft 8016,527 1,092v

buitenB −= ⋅  1 

• 8016,527 1,092 1,092v
buitenB −= ⋅ ⋅  1 

• 8016,527 1,092a −= ⋅  1 
• 0,0145a ≈  1 

of 

• 80v s= +  geeft 801,092 s
buitenB a += ⋅  1 

• 801,092 1,092s
buitenB a= ⋅ ⋅  1 

• 801,092 16,527a ⋅ =  1 

• 80
16,527 0,0145
1,092

a = ≈  1 

of 
• Bijvoorbeeld: bij 10s =  hoort 90v =  1 
• Hieruit volgt 901,092 40a ⋅ =  1 

• 90
40

1,092
a =  1 

• 0,0145a ≈  1 
 

 3 maximumscore 4 
• Een tabel met afgeronde boetebedragen: 2 

 snelheidsoverschrijding 4 5 6 7 8 9 
 boete in euro’s  16 21 26 32 38 43 

 
• Een (uitbreiding van de vorige) tabel met toenamen: 1 

 snelheidsoverschrijding 4 5 6 7 8 9 
 toename in euro’s  5 5 6 6 5 

 
• De stijging van de afgeronde boetebedragen is dus soms afnemend 1 
 

 4 maximumscore 4 

• 0,212d
3,658

d
binnenB

s
s

≈ ⋅  2 

• De afgeleide is positief, dus de grafiek van binnenB  stijgt 1 
• De afgeleide is stijgend, dus de grafiek van binnenB  stijgt toenemend (en 

dus stijgen de onafgeronde boetebedragen bij deze formule toenemend) 1 
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VW-1024-a-11-2-c 6 lees verder ►►►

500 meter schaatsen 
 

 5 maximumscore 3 
• P( 39,00 μ 39,72 en σ 0, 43)X < = =  moet berekend worden 1 

• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Deze kans is 0,05 dus is het antwoord 5% (of nauwkeuriger) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Er moet gelden P( 41,00 μ 41,32 en σ ?) 0, 25X < = = =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 2 
• Het antwoord 0,47 (of 0,48) (seconden) 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Het aantal mogelijke volgordes V bij n trainingsritten moet groter zijn 

dan 365 (of 366) 1 
• Beschrijven hoe bij een waarde van n de bijbehorende waarde van V 

gevonden kan worden 1 
• 5n =  geeft 252V =  en 6n =  geeft 924V =  1 
• Het antwoord 6 1 
of 

• Het aantal mogelijke volgordes V bij n trainingsritten is 
2n
n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 

2
(2 )!
( !)

n
n

) 1 

• De ongelijkheid 365V >  (of 366V > ) moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid opgelost kan worden 1 
• Het antwoord 6 1 
 

 8 maximumscore 6 
• De hypotheses 0H : 0,5p =  en 1H : 0,5p >  1 
• De overschrijdingskans is P( 26 | 40 en 0,5)X n p≥ = =  1 
• P( 26) 1 P( 25)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• De uitkomst 0,04 (of nauwkeuriger) 1 
• 0,04 < 0,05, dus dit resultaat geeft aanleiding om te veronderstellen dat 

de toeschouwer gelijk heeft 1 
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Morfine 
 

 9 maximumscore 3 
• De concentratie wordt 3 maal zo klein dus de hoeveelheid vloeistof 

wordt 3 maal zo groot 2 
• Er moet 300 100 200− =  ml oplosmiddel per 100 ml toegevoegd worden 1 

of 
• 100 ml morfine-3% bevat 3 g morfine 1 
• Om er morfine-1% van te maken moet het 3 g per 300 ml bevatten 1 
• Er moet 300 100 200− =  ml oplosmiddel per 100 ml toegevoegd worden 1 
 

 10 maximumscore 4 
• De patiënt krijgt in totaal 500

1002 10 100⋅ ⋅ =  mg bupivacaïne 2 
• De ampullen bevatten in totaal 50 ml 1 
• De patiënt krijgt per uur 3,5 ml, dus 3,5

50 100 7⋅ =  mg bupivacaïne 1 
 

 11 maximumscore 4 
• Voor de groeifactor g per uur geldt 2,5 0,5g =  1 
• 0,76g ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• De groeifactor per 6 uur is 6g  1 
• 6 0,19g ≈  (ofwel 19%) 1 

of 

• Voor de groeifactor g per uur geldt 2,5 0,5g =  1 
• De groeifactor per 6 uur is 6g  1 

• ( )
6 62,5 2,56 2,5 0,5 0,19g g= = ≈  (ofwel 19%) 2 

 
RSI 

 
 12 maximumscore 4 

• Bij de winst gaat er 0,96 af en komt er 0,23 bij; winst wordt 1,34 1 
• Bij het verlies komt er 0,13 bij; verlies wordt 1,50 1 
• 0,89r =  1 
• 47,09RSI =  1 
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VW-1024-a-11-2-c 8 lees verder ►►►

 13 maximumscore 4 

• 2
d (1 ) 0 100 1

d (1 )
RSI r

r r
+ ⋅ − ⋅

= −
+

 1 

• 2
d 100

d (1 )
RSI

r r
=

+
 1 

• De teller is positief en de noemer is voor elke waarde van r positief 1 

• d
d
RSI

r
 is dus positief, dus RSI is een stijgende functie 1 

 
 14 maximumscore 3 

• Als r toeneemt, neemt 1 r+  toe 1 

• Dan neemt 100
1 r+

 af 1 

• Dan neemt 100100
1 r

−
+

 toe, dus RSI neemt toe als r toeneemt 1 

 
 15 maximumscore 4 

• Als het verlies groter is dan de winst, is 1r <  2 
• Voor 1r =  is 50RSI =  1 
• Omdat RSI stijgend is, moet hier dus gelden 50RSI <  1 

of 
• Als het verlies groter is dan de winst, is 1r <  2 

• Dan is 1 2r+ <  en dus 100 50
1 r

>
+

 1 

• Dan volgt 100100 50
1

RSI
r

= − <
+

 1 

 
 16 maximumscore 4 

• 100100 70
1 r

− =
+

 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing 2,33r =  1 
• Het antwoord 2,33r >  1 
 

 17 maximumscore 4 

• 100100 TVRSI
TV TW

= −
+

 1 

• 100( ) 100TV TW TVRSI
TV TW TV TW

+
= −

+ +
 1 

• 100 100 100TV TW TVRSI
TV TW TV TW

+
= −

+ +
 1 

• Dit herleiden tot 100TWRSI
TV TW

=
+

 1 
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Schroeven 
 

 18 maximumscore 3 

• De kans op een ondeugdelijke schroef is 
100

p  en de kans op een goede 

schroef is 1
100

p
−  1 

• De kans op 10 goede schroeven is 
10

1
100

p⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Dus 
10

1 1
100

pK ⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

 
 19 maximumscore 4 

• De vergelijking 51 1 0,80
100

n
⎛ ⎞− − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• 31,4n ≈  (of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: de grootte van de steekproef moet minstens 32 zijn 1 
of 

• Er moet gelden: 51 1 0,80
100

p
⎛ ⎞− − >⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Beschrijven hoe bij 51 1
100

p

K ⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (met de GR) een tabel kan 

worden gemaakt 1 
• 31n =  geeft 0,796K =  (of nauwkeuriger) en 32n =  geeft 0,806K =  

(of nauwkeuriger) 1 
• Het antwoord: de grootte van de steekproef moet minstens 32 zijn 1 
 

 20 maximumscore 6 
• Een partij wordt goedgekeurd als in de steekproef 0, 1 of 2 

ondeugdelijke schroeven zitten 1 
• P(X ≤ 2 ⎜n = 100 en p = 0,05) ≈ 0,12 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans op afkeuren van een slechte partij is 1 – 0,12 = 0,88 1 
• P(X ≤ 2 ⎜n = 100 en p = 0,01) ≈ 0,92 (of nauwkeuriger) 1 
• De kans op afkeuren van een goede partij is 1 – 0,92 = 0,08 1 
• De conclusie: omdat 0,88 > 0,80 en 0,08 < 0,10 wordt aan beide 

verlangens voldaan 1 
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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  VW-1024-a-11-2-c* 
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VW-1024-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y+ = +  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 
geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   σ( ) σ( )S n X= ⋅  

( ) ( )E X E X=   
σ( )σ( ) XX

n
=  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
−⎛ ⎞

= = ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅   Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p= ⋅ ⋅ −  

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

XZ −=  is standaard-normaal verdeeld en 
μP( ) P( )

σ
gX g Z −< = <  

 
Differentiëren 
naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

=  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x= ⋅  of 
d d d
d d d
k f g
x g x

= ⋅  

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab+ =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log log logg g g aa b
b

− =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  > 0, 1, > 0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p
aa
g

=  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p≠ ≠

P a g i n a :  1 0 2 5V 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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 VW-1024-a-10-1-o 4 lees verder ►►►

Marathonloopsters 
 
De Olympische hardloopwedstrijd met de grootste lengte is de marathon: ruim 
42 kilometer, om precies te zijn 42 195 meter. De marathon wordt zowel door 
mannen als door vrouwen gelopen. In deze opgave concentreren we ons op de 
marathonloopsters. 
De prestatie van een loopster geeft men in krantenberichten meestal weer door 
de tijd waarin de marathon is afgelegd, maar een even duidelijke maat is de 
gemiddelde snelheid over het gehele parcours. Dit noemen we kortweg de 
snelheid. Deze snelheid drukken we uit in m/s (meters per seconde). 
 
Een marathonloopster legt de marathon af in 2 uur, 43 minuten en 32 seconden.  

3p 1 Bereken haar snelheid in m/s. 
 
Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar 
het verband tussen de snelheid van Amerikaanse marathonloopsters en hun 
leeftijden. Figuur 1 is afkomstig uit het rapport dat hij daarover geschreven 
heeft. In figuur 1 is voor iedere leeftijd weergegeven de hoogste snelheid ooit 
gelopen door een Amerikaanse (zie de ‘zigzaglijn’). De geregistreerde leeftijden 
lopen van 6 tot en met 90 jaar1). 
 
figuur 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

6

5

4

3

2

1

snelheid
(m/s)

leeftijd (jaren) 
 
De ‘zigzaglijn’ is in figuur 1 benaderd door de grafiek met de formule: 

  0,665 0,8182,836 1,390v x x= ⋅ − ⋅  

Hierin is v de hoogste snelheid in m/s van marathonloopsters met een leeftijd 
van x jaar. In figuur 2 is de grafiek van v weergegeven.  
 

 

noot 1 Figuur 1 is ontstaan door allerlei gegevens van verschillende loopafstanden (op verantwoorde 
manier) om te zetten naar de marathonlengte. Hierdoor zijn in deze figuur ook voor een 
marathon onwaarschijnlijk jonge leeftijden vermeld. 
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 VW-1024-a-10-1-o 5 lees verder ►►►

figuur 2 
 

x

v

0  
 
In het vervolg van deze opgave beschouwen we deze laatste grafiek en de 
formule voor v als een wiskundig model van de werkelijkheid. 
 
Petra loopt vaker een marathon en hoopt binnenkort de marathon binnen 3 uur 
te volbrengen. Petra is 52 jaar.  

3p 2 Kan een 52-jarige marathonloopster volgens dit model de marathon binnen 3 uur 
lopen? Licht je antwoord toe. 
 
De grafiek van v heeft een maximum. 
Volgens het model is er dus blijkbaar een leeftijd waarop marathonloopsters 
(gemiddeld) het beste presteren. 

5p 3 Stel de afgeleide van v op en bereken hiermee deze leeftijd. 
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Stoppen met roken 
 
Veel mensen beginnen op jonge leeftijd met roken en proberen daar op latere 
leeftijd weer mee op te houden. Dat lukt niet altijd. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers 
waarmee het rookgedrag van Nederlanders kan worden bestudeerd. In tabel 1 
vind je enkele getallen. 
 
tabel 1  
rokers en aantallen sigaretten 
jaar 2001 2005 
aantal Nederlanders, in miljoenen 16,0 16,3 
percentage rokers 33,3% 29,5% 
gemiddeld aantal sigaretten per roker per jaar 4526 4271 

 
4p 4 Bereken met hoeveel procent het totale aantal gerookte sigaretten in 2005 is 

afgenomen ten opzichte van 2001. 
 
Er zijn veel hulpmiddelen om minder te gaan roken of er zelfs helemaal mee te 
stoppen. Eén daarvan is het gebruik van tabletten van het merk Fumostop. 
Om na te gaan of Fumostop een middel is dat inderdaad helpt, wordt het 
volgende onderzoek uitgevoerd. 
Uit alle zware rokers wordt aselect een groep van 18 proefpersonen gekozen. 
Elke proefpersoon krijgt 10 tabletten die uiterlijk niet van elkaar verschillen. De 
tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met bij elk tablet een nummer.  
Zie figuur 1.  
 
figuur 1 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

 

Elke proefpersoon moet 10 dagen lang iedere dag bij het opstaan één 
willekeurig gekozen tablet innemen, het nummer van dat tablet noteren en 
bijhouden hoeveel sigaretten hij die dag rookt.  
Wat de proefpersonen niet weten maar de onderzoekers wel, is dat 5 van de 
tabletten inderdaad van het merk Fumostop zijn. De andere 5 tabletten bevatten 
geen enkele werkzame stof. We geven de ‘echte’ tabletten aan met F en de 
andere tabletten met NF. Aan de genoteerde tabletnummers kunnen de 
onderzoekers zien wanneer de F- en de NF-tabletten ingenomen zijn.  
 
Nico is één van de 18 proefpersonen. De mogelijkheid bestaat dat hij om de dag 
een F-tablet inneemt, waarmee bedoeld wordt dat hij de ene dag een F-tablet en 
de andere dag een NF-tablet inneemt.  

4p 5 Bereken de kans dat hij om de dag een F-tablet inneemt. 
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De proefpersonen kiezen hun tabletten iedere dag dus volledig aselect. Het kan 
dus gebeuren dat een proefpersoon de eerste dag een van de tabletten met 
nummer 1 of nummer 2 kiest.  

4p 6 Bereken hoe groot de kans is dat 6 of meer proefpersonen op de eerste dag van 
het onderzoek een van de tabletten met nummer 1 of 2 kiezen.  
 
De onderzoekers vermoeden dat het gebruik van F-tabletten leidt tot het roken 
van minder sigaretten. Om dat na te gaan, wordt van elke proefpersoon 
bijgehouden hoeveel sigaretten hij in totaal heeft gerookt op de vijf dagen met 
een F-tablet en op de vijf dagen met een NF-tablet. Het resultaat vind je in 
tabel 2. 
 
tabel 2  
aantal sigaretten 
proefpersoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
bij gebruik van F-tabletten 106 90 109 72 103 118 124 103 89 
bij gebruik van NF-tabletten 112 108 132 92 96 120 145 129 101

 
proefpersoon 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
bij gebruik van F-tabletten 87 92 145 101 100 97 112 104 101
bij gebruik van NF-tabletten 104 127 138 124 121 139 100 93 118

 
6p 7 Onderzoek met behulp van een tekentoets of er voldoende aanleiding is om het 

vermoeden van de onderzoekers te bevestigen. Neem hierbij als 
significantieniveau 5%. 
 
Van de mensen die in 2006 rookten, rookte 24,5% per dag 20 sigaretten of 
meer. Rokers rookten toen gemiddeld 11,4 sigaretten per dag. Tine wil 
onderzoeken of het aantal sigaretten per dag normaal verdeeld zou kunnen zijn. 
Ze bedenkt de volgende aanpak: “Als er sprake is van een normale verdeling, 
dan kan ik de bijbehorende standaardafwijking berekenen. Daarna kan ik 
nagaan of die waarde – in combinatie met dat gemiddelde 11,4 –  tot een 
conclusie leidt.”  

4p 8 Bereken die standaardafwijking en toon daarmee aan dat het aantal sigaretten 
dat een roker per dag in 2006 rookte, niet normaal verdeeld kan zijn.  
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Boomgroei 
 
Naar de groei van bomen is veel onderzoek gedaan. Dat heeft geleid tot een 
goed inzicht in het verband tussen de hoogte van een boom en de leeftijd van 
die boom. In de bosbouw wordt voor veel bomen de te verwachten hoogte 
berekend met de formule van Chapman-Richards: 

  ( )1
cth a b= −  

Hierin is h de hoogte van een boom in meters en t de leeftijd in jaren.  
De waarden van de getallen a, b en c hangen af van de soort boom. De getallen 
a, b en c zijn positief. In tabel 1 zijn deze waarden voor enkele boomsoorten 
weergegeven. 
 
tabel 1 
boom a b c 
Japanse lariks 23,743 0,9603 1,22770 
zomereik 39,143 0,9867 0,96667 
Amerikaanse eik 29,026 0,9790 0,80820 
berk  43,281 0,9876 0,95040 
grove den 24,426 0,9656 1,59980 

 
Het verband tussen de hoogte en de leeftijd van de zomereik wordt dus gegeven 
door de formule: 

  ( )0,96667
39,143 1 0,9867th = −  

 
De zomereik wordt op den duur veel groter dan de Amerikaanse eik, maar in de 
eerste levensjaren groeit de Amerikaanse eik veel sneller. 

5p 9 Toon door berekening aan dat volgens de formule van Chapman-Richards de 
Amerikaanse eik in het vierde levensjaar ruim 20 cm méér groeit dan de 
zomereik. 
 
Elke boom groeit, maar die groei gaat steeds langzamer. We kunnen dit nagaan 
met behulp van de afgeleide van h. Dat gaan we hier doen voor de zomereik. 
Voor de snelheid waarmee deze boomsoort groeit, kijken we naar de formule 
voor de afgeleide: 

  
( )0,03333

0,507 0,9867

1 0,9867

t

t
h' ⋅=

−
 

Aan de vorm van deze afgeleide kun je door redeneren, dus zonder 
berekeningen uit te voeren, zien dat de zomereik steeds groeit en dat die groei 
steeds langzamer gaat.  

6p 10 Laat zien (door een redenering) hoe uit de formule van de afgeleide volgt dat de 
zomereik steeds groeit en dat deze groei steeds langzamer gaat.  
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Voor de formule voor de zomereik hebben we gebruik gemaakt van de waarden 
van a, b en c uit tabel 1. Maar niet alle zomereiken hebben de waarde 39,143 
voor a. 
Factoren zoals klimaat en bodemgesteldheid beïnvloeden de waarde van a. 
Chapman en Richards gaan er in hun model van uit dat de waarden van b en c 
uitsluitend afhangen van de boomsoort.  
Vaak weet men niet van tevoren welke waarde van a een boom heeft. Om de 
waarde van a voor een boom te bepalen, laat men de boom eerst een aantal 
jaren groeien. 
Daarna meet men de boom op en berekent men welke waarde van a past bij de 
groei van die boom. Men gaat ervan uit dat die waarde van a daarna niet meer 
verandert. 
 
Een zomereik bereikt op de leeftijd van 10 jaar een hoogte van 6,18 meter.  

3p 11 Bereken de waarde van a die hierbij hoort.  
 
Afhankelijk van de waarde van a krijgen we verschillende groeiformules. In 
figuur 1 zie je de grafieken van enkele groeiformules van de grove den. De 
waarde van a staat er steeds bij vermeld. 
 
figuur 1  
grove den 
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Het ziet ernaar uit dat je aan de waarde van a kunt zien hoe groot de 
verschillende grove dennen uiteindelijk worden. 

4p 12 Onderzoek aan de hand van de formule of dit inderdaad het geval is voor de 
grafiek die hoort bij a = 30,1. 
 
Als je naar figuur 1 kijkt, kun je je afvragen of deze grafieken door de oorsprong 
(0, 0) gaan als we ze verder naar links zouden doortekenen. Dit is inderdaad het 
geval. 
Sterker nog: dit is het geval voor alle grafieken die horen bij de algemene 

formule ( )1
cth a b= − van Chapman-Richards. 

4p 13 Beredeneer, dus zonder getallenvoorbeelden te gebruiken, dat alle grafieken die 
horen bij de formule van Chapman-Richards door de oorsprong gaan. 
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Inkomen  
 
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) besteedt elk jaar aandacht aan de 
verdeling van de inkomens van huishoudens in Nederland. In tabel 1 is voor het 
jaar 2004 weergegeven hoeveel huishoudens in een bepaalde inkomensklasse 
zaten. 
 
tabel 1 
besteedbaar inkomen in euro’s aantal huishoudens in duizendtallen 

0 – 10 000 490 
10 000 – 20 000 2057 
20 000 – 30 000 1777 
30 000 – 40 000 1309 
40 000 – 50 000 687 
50 000 – 70 000 460 
meer dan 70 000 197 

 
Met behulp van lineair interpoleren kun je een schatting maken van het 
percentage huishoudens met een besteedbaar inkomen van ten hoogste  
27 000 euro. 

5p 14 Schat dat percentage huishoudens met behulp van lineair interpoleren.  
 
De verdeling van de inkomens is geen normale verdeling, zelfs niet bij 
benadering. Dat kun je bijvoorbeeld zien door het histogram1) te tekenen voor de 
inkomensklassen 0 – 10 000 tot en met 40 000 – 50 000. 

4p 15 Teken dit histogram en leg met behulp daarvan uit dat deze frequentieverdeling 
niet kan worden benaderd met een normale verdeling.  
 
Toch is er wel een manier om tabel 1 in verband te brengen met een normale 
verdeling. Dat gaat als volgt:  
We geven de inkomens aan met X en berekenen van alle inkomens de 
logaritme. Die noemen we L, dus log( )L X= . We krijgen dan voor L een 
klassenindeling met andere grenzen. Omdat log(0)  niet bestaat, nemen we bij 
de eerste klasse als linkergrens log(1) . 
Deze klassenindeling levert wel (bij benadering) een normale verdeling op. 

6p 16 Maak de frequentieverdeling die bij L hoort en toon met behulp van het normaal 
waarschijnlijkheidspapier op de uitwerkbijlage aan dat deze frequentieverdeling 
bij benadering normaal verdeeld is. 
 

 
noot 1 Een histogram wordt ook wel staafdiagram genoemd. 
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Verzekering 
 
Verzekeringsmaatschappijen maken op verschillende manieren reclame voor 
allerlei verzekeringen. Een voorbeeld daarvan vind je in figuur 1 hieronder. Daar 
zie je een deel van een reclamefolder die in 2004 huis aan huis werd verspreid.  
In de folder legt de verzekeraar uit dat de kosten voor een uitvaart sneller stijgen 
dan de kosten voor het levensonderhoud. Ook wordt de ontwikkeling van beide 
kostensoorten met een grafiek in beeld gebracht. 
 
figuur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaande van een jaarlijkse kostenstijging met 4,5% berekende men de kosten 
in 2044. De uitvaartkosten stijgen van € 4700 in 2004 tot ongeveer € 27 000 in 
2044.  
 
Het bedrag in 2044 is afgerond op duizendtallen.   

3p 17 Bereken dit bedrag in euro’s nauwkeurig. 
 
Met “anderhalf keer harder” bedoelt de schrijver van de folder dat de jaarlijkse 
procentuele stijging van de kosten voor een uitvaart 1,5 keer zo groot is als die 
van de kosten voor het levensonderhoud. Daardoor zullen de kosten voor het 
levensonderhoud in de periode 2004─2044 stijgen met een percentage dat 
aanzienlijk kleiner is dan 474% (het stijgingspercentage van de uitvaartkosten). 
Dit is in de folder ook grafisch weergegeven. 

3p 18 Bereken met hoeveel procent de kosten voor het levensonderhoud volgens de 
folder zullen toenemen in de periode 2004─2044. 
 

Al gauw zo’n € 4.700. En 
uitvaartkosten stijgen jaarlijks 
gemiddeld met 4,5%. Dit is 
anderhalf keer harder dan de 
kostenstijging voor het 
levensonderhoud*.  
Over 40 jaar kost zo’n zelfde 
uitvaart dus maar liefst  
€ 27.000.  
Hoe dekt ú zich daar zo 
voordelig mogelijk voor in? 
 
*Gebaseerd op historische gegevens 
van CBS en DELA 
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Op de achterzijde van de folder doet de verzekeraar een aanbod om de kosten 
van een uitvaart te verzekeren. Wie aan deze verzekering deelneemt, betaalt 
maandelijks een premie. De hoogte daarvan hangt af van de leeftijd van de 
verzekeringnemer op het moment dat de verzekering wordt afgesloten. De 
verzekeraar bepaalt die hoogte onder andere op grond van de gemiddelde 
leeftijd van overlijden in Nederland. Voor iemand die volgens deze inschatting 
van de verzekeraar gemiddeld nog 40 jaar lang premie zal betalen, bedraagt de 
premie € 4,79 per maand. 
De verzekeraar gaat deze premiegelden beleggen. De jaarlijkse procentuele 
stijging op zijn beleggingen wordt het jaarlijkse rendement van de beleggingen 
genoemd.  
De premies en de winst van de beleggingen kunnen samen uitgroeien tot een 
bedrag waarmee de uitvaart kan worden betaald.  
De verzekeraar maakt bij zijn berekeningen gebruik van de volgende formule: 

 
1
1

nrOpbrengst b
r

−= ⋅
−

 

In deze formule is b de maandelijkse premie, r de groeifactor van de 
beleggingen per maand en n het aantal maanden dat er (naar verwachting) 
premie moet worden betaald. 
 
Uit de folder blijkt dat de verzekeraar ervan uitgaat dat bij een maandelijkse 
premie van € 4,79 de opbrengst na 40 jaar minstens € 27 000 zal zijn. 

6p 19 Onderzoek hoeveel het jaarlijkse rendement op zijn beleggingen dan moet zijn. 
 
Als de maandelijkse premie verhoogd wordt of als er gedurende meer maanden 
betaald wordt, zal de opbrengst natuurlijk toenemen.  

Voor de formule 
1
1

nrOpbrengst b
r

−= ⋅
−

 geldt dan ook: 

I Als r en n gelijk blijven en b toeneemt, dan neemt 
1
1

nrb
r

−⋅
−

 toe. 

en 

II Als b en r gelijk blijven en n toeneemt, dan neemt 
1
1

nrb
r

−⋅
−

 toe. 

We gaan ervan uit dat altijd geldt: 1r > . 
De juistheid van de beweringen I en II kun je beredeneren door uitsluitend 

gebruik te maken van de formule 
1
1

nrOpbrengst b
r

−= ⋅
−

, dus zonder te rekenen 

of te differentiëren. 
4p 20 Toon door redeneren met behulp van de formule de juistheid van de 

beweringen I en II aan. 
 

einde  VW-1024-a-10-1-o* 
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wiskunde A VWO 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 

 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-1024-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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 VW-1024-a-10-1-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Marathonloopsters 

 
 1 maximumscore 3 

• 2 uur, 43 minuten en 32 seconden is 9812 seconden 1 

• De snelheid is 42195
9812

 (m/s) 1 

• Het antwoord: 4,3 (m/s) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Uit x = 52 volgt v ≈ 4,04 (m/s) 1 
• De tijd die een 52-jarige volgens de formule loopt op die marathon is 

42195
4,04

(≈ 10 444 seconden) 1 

• Dit is (ongeveer) 2,9 uur dus minder dan 3 uur (dus volgens dit model 
moet het kunnen binnen 3 uur) 1 

of 

• Uit x = 52 volgt v ≈ 4,04 (m/s) 1 
• In 3 uur legt een 52-jarige loopster (ongeveer) 43 632 meter af 1 
• Dit is meer dan 42 195 meter (dus volgens dit model moet het kunnen 

binnen 3 uur) 1 
 

 3 maximumscore 5 
• 0,335 0,182( ) 1,886 1,137v' x x x− −= ⋅ − ⋅  2 
• Opgelost moet worden de vergelijking 0,335 0,1821,886 1,137 0x x− −⋅ − ⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 27 jaar 1 
 
 

Stoppen met roken 
 

 4 maximumscore 4 
• 16,0 0,333 4526 24 115⋅ ⋅ ≈  dus in 2001 werden 24 115 miljoen 

sigaretten gerookt  1 
• 16,3 0,295 4271 20537⋅ ⋅ ≈  dus in 2005 werden 20 537 miljoen sigaretten 

gerookt 1 
• Afname is 24 115 miljoen 20537 miljoen 3578 miljoen− =  sigaretten 1 

• Dat is een afname van (ongeveer) 3578( 100% )
24 115

⋅ ≈ 15% 1 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

VW-1024-a-10-1-c 5 lees verder ►►►

 5 maximumscore 4 
• P(F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF) 

= 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 ( 0,004)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 252

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ≈  2 

• P(NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F) = 1
252

 1 

• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,008 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aantal proefpersonen X dat 1 of 2 kiest, is binomiaal verdeeld met  

n = 18 en 2
10

p =  1 

• De gevraagde kans is P( 6) 1 P( 5)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,1 1 
 

 7 maximumscore 6 
• 1

0 2H : p =  en 1
1 2H : p >   1 

• De overschrijdingskans van het steekproefresultaat is P( 14)X ≥   1 
• P( 14) 1 P( 13)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden  1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,015 1 
• Deze kans is kleiner dan 0,05 dus er is voldoende aanleiding om het 

vermoeden van de onderzoekers te bevestigen 1 
 

 8 maximumscore 4 
Voor een redenering als 
• Als dit aantal normaal verdeeld zou zijn, dan zou gelden: 

P( 19,5 μ = 11,4 en σ = ?) = 0,245X >  1 
• Beschrijven hoe de waarde van σ berekend kan worden  1 
• σ ≈ 11,7 1 
• Uitgaand van een normale verdeling zou men (circa) 16% van de rokers 

1 standaardafwijking (11,7) onder het gemiddelde (11,4) moeten 
aantreffen (dus een aanzienlijk deel van de rokers zou geen sigaretten 
roken, en dat kan natuurlijk niet) 1 

 
Opmerking 
Als bij de berekening van de standaardafwijking geen continuïteitscorrectie 
is toegepast, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

VW-1024-a-10-1-c 6 lees verder ►►►

Boomgroei 
 

 9 maximumscore 5 
• De formule voor de Amerikaanse eik is 0,8082029,026(1 0,9790 )th = −  1 
• Het inzicht dat t = 3 en t = 4 in de formule moeten worden ingevuld 1 
• De hoogtes van de Amerikaanse eik aan begin en eind van het vierde 

levensjaar zijn (ongeveer) 305,5 cm en 382,2 cm 1 
• De hoogtes van de zomereik zijn (ongeveer) 171,7 cm en 225,2 cm 1 
• De toenames zijn (ongeveer) 77 cm en 54 cm, dus het verschil is ruim 

20 cm 1 
 
Opmerking 
Als bij deze vraag een aanpak gehanteerd is waarbij men zich uitsluitend 
baseert op de waarde van de afgeleide functie dan wel lokale 
stijging/toename bij een waarde in het interval [3, 4], ten hoogste 1 punt 
voor deze vraag toekennen. 
 

 10 maximumscore 6 
• Teller en noemer van de formule van h'  zijn positief (voor iedere 

waarde van t) 1 
• De formule van h'  is dus positief dus de zomereik blijft groeien 1 
• Als t toeneemt, neemt 0,9867t  af 1 
• Als t toeneemt, neemt 1 0,9867t−  toe 1 
• Als t toeneemt, neemt de teller van de formule van h'  af en neemt de 

noemer toe 1 
• De formule van h'  neemt af (en is altijd positief) dus de zomereik 

groeit steeds langzamer 1 
 

 11 maximumscore 3 
• De vergelijking 10 0,966676,18 (1 0,9867 )a= − moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 46  1 
 

 12 maximumscore 4 

• Voor de grafiek die hoort bij a = 30,1 geldt: ( )1,5998
30,1 1 0,9656th = ⋅ −  1 

• Als t toeneemt, nadert h naar 30,1 (eventueel door in de GR een grote 
waarde van t in te vullen)   2 

• 30,1 is dus de grenswaarde van h (dus de waarde van a geeft inderdaad 
aan hoe groot deze grove den uiteindelijk wordt) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 4  
• Er moet (voor alle waarden van a, b en c) gelden: als t = 0, dan h = 0 1 
• Als t = 0 dan ( 0 1b =  en dus) 01 0b− =  1 

• ( )01 0 0
c cb− = =  1 

• ( )01 0 0
c

h a b a= − = ⋅ =  1 

 
 

Inkomen 
 

 14 maximumscore 5 
• Het totale aantal is 6977 (duizend) 1 
• Het aantal met een inkomen van ten hoogste 20 000 euro is 

490 2057 2547+ =  (duizend) 1 
• Het aantal met een inkomen van ten hoogste 27 000 euro is 

7
102547 1777 3791+ ⋅ ≈  (duizend) 2 

• Het percentage is 54,3 (of ongeveer 54) 1 
 

 15 maximumscore 4 
• Een goede tekening van het histogram 2 
• Een correcte redenering, bijvoorbeeld: het histogram is duidelijk niet 

symmetrisch, maar bij een (benaderde) normale verdeling hoort juist 
een (vrijwel) symmetrisch histogram 2 

 
Een voorbeeld van een tekening:  
 

2500

2000

1500

1000

500

0

aantal
huishoudens in
duizendtallen

inkomensklasse
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

 
 
Opmerkingen 
Als een kandidaat een tekening heeft gemaakt waarin het aspect 
kansdichtheid betrokken is, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
Als de klassengrenzen niet onder de kolomgrenzen staan aangegeven maar 
wel vermeld worden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 6 
• De rechtergrenzen 4,00; 4,30; 4,48; 4,60; 4,70 en 4,85 2 
• De relatieve cumulatieve frequenties (ongeveer) 7, 37, 62, 81, 91 en 97 1 
• Een tekening van de bijbehorende punten op normaal 

waarschijnlijkheidspapier 2 
• De conclusie: punten liggen vrijwel op een lijn (dus er is sprake van een 

normale verdeling) 1 
 
 

Verzekering 
 

 17 maximumscore 3 
• De groeifactor per jaar is 1,045 1 
• De kosten in 2044 zijn 404700 (1,045)⋅  1 
• Het antwoord: 27 337 (euro) 1 
 

 18 maximumscore 3 
• De kosten voor levensonderhoud nemen toe tot (ongeveer) € 15 500 1 

• De groeifactor per 40 jaar is 15500 3,298
4700

≈  1 

• Dat betekent een toename van (ongeveer) 230% 1 
of 
• De groeifactor per jaar is 1,03 1 
• De groeifactor per 40 jaar is 401,03 3,262≈  1 
• Dat betekent een toename van (ongeveer) 226% 1 
 
Opmerking 
Bij de eerste oplossingsmethode mag een afleesmarge van € 500,- 
gehanteerd worden. 
 

 19 maximumscore 6 

• Het opstellen van de vergelijking 
480 14,79 27000

1
r

r
−

⋅ =
−

 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• De oplossing 1,008r ≈  1 
• De groeifactor per jaar: 121,008 1,10≈   1 
• Het rendement is 10% 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat rekent met n = 40 en/of een jaarpremie van 12 4,79⋅ euro 
hanteert, ten hoogste 4 punten voor deze vraag toekennen. 
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 VW-1024-a-10-1-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 4 

• Als r en n  gelijk blijven, blijft 1
1

nr
r
−
−

 gelijk 1 

• Als b  dan toeneemt, neemt 1
1

nrb
r
−

⋅
−

 ook toe (dus bewering I is juist) 1 

• Als b en r  gelijk blijven, blijft 1
1

b
r
⋅
−

 gelijk 1 

• Als n  dan toeneemt, neemt 1nr −  ook toe, dus ook 1
1

nrb
r
−

⋅
−

 (dus 

bewering II is juist) 1 
 
 

5 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. 
 
 

einde  VW-1024-a-10-1-c* 
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VW-1026-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 wiskunde C 
tevens oud programma wiskunde A1 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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 VW-1026-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES 
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y+ = +  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 
geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   σ( ) σ( )S n X= ⋅  

( ) ( )E X E X=   
σ( )σ( ) XX

n
=  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
−⎛ ⎞

= = ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅   Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p= ⋅ ⋅ −  

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

XZ −=  is standaard-normaal verdeeld en 
μP( ) P( )

σ
gX g Z −< = <  

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab+ =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log log logg g g aa b
b

− =
 

> 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  > 0, 1, > 0 g g a≠  
loglog
log

p
g

p
aa
g

=
 

> 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p≠ ≠
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 VW-1026-a-10-1-o 3 lees verder ►►►

Verzekering 
 
Verzekeringsmaatschappijen maken op verschillende manieren reclame voor 
allerlei verzekeringen. Een voorbeeld daarvan vind je in figuur 1 hieronder. Daar 
zie je een deel van een reclamefolder die in 2004 huis aan huis werd verspreid.  
In de folder legt de verzekeraar uit dat de kosten voor een uitvaart sneller stijgen 
dan de kosten voor het levensonderhoud. Ook wordt de ontwikkeling van beide 
kostensoorten met een grafiek in beeld gebracht. 
 
figuur 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgaande van een jaarlijkse kostenstijging met 4,5% berekende men de kosten 
in 2044. De uitvaartkosten stijgen van € 4700 in 2004 tot ongeveer € 27 000 in 
2044.  
 
Het bedrag in 2044 is afgerond op duizendtallen.  

3p 1 Bereken dit bedrag in euro’s nauwkeurig. 
 
Met “anderhalf keer harder” bedoelt de schrijver van de folder dat de jaarlijkse 
procentuele stijging van de kosten voor een uitvaart 1,5 keer zo groot is als die 
van de kosten voor het levensonderhoud. Daardoor zullen de kosten voor het 
levensonderhoud in de periode 2004─2044 stijgen met een percentage dat 
aanzienlijk kleiner is dan 474% (het stijgingspercentage van de uitvaartkosten). 
Dit is in de folder ook grafisch weergegeven. 

3p 2 Bereken met hoeveel procent de kosten voor het levensonderhoud volgens de 
folder zullen toenemen in de periode 2004─2044. 
 

Al gauw zo’n € 4.700. En 
uitvaartkosten stijgen jaarlijks 
gemiddeld met 4,5%. Dit is 
anderhalf keer harder dan de 
kostenstijging voor het 
levensonderhoud*.  
Over 40 jaar kost zo’n zelfde 
uitvaart dus maar liefst  
€ 27.000.  
Hoe dekt ú zich daar zo 
voordelig mogelijk voor in? 
 
*Gebaseerd op historische gegevens 
van CBS en DELA 

Enig idee wat een  
uitvaart gemiddeld kost? 
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Pagina: 1049Voor 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).



 VW-1026-a-10-1-o 4 lees verder ►►►

Boomgroei 
 
Naar de groei van bomen is veel onderzoek gedaan. Dat heeft geleid tot een 
goed inzicht in het verband tussen de hoogte van een boom en de leeftijd van 
die boom. In de bosbouw wordt voor veel bomen de te verwachten hoogte 
berekend met de formule van Chapman-Richards: 

  ( )1
cth a b= −  

Hierin is h de hoogte van een boom in meters en t de leeftijd in jaren.  
De waarden van de getallen a, b en c hangen af van de soort boom. De getallen 
a, b en c zijn positief. In tabel 1 zijn deze waarden voor enkele boomsoorten 
weergegeven. 
 
tabel 1 
boom a b c 
Japanse lariks 23,743 0,9603 1,22770 
zomereik 39,143 0,9867 0,96667 
Amerikaanse eik 29,026 0,9790 0,80820 
berk  43,281 0,9876 0,95040 
grove den 24,426 0,9656 1,59980 

 
Het verband tussen de hoogte en de leeftijd van de zomereik wordt dus gegeven 
door de formule: 

  ( )0,96667
39,143 1 0,9867th = −  

 
De zomereik wordt op den duur veel groter dan de Amerikaanse eik, maar in de 
eerste levensjaren groeit de Amerikaanse eik veel sneller. 

5p 3 Toon door berekening aan dat volgens de formule van Chapman-Richards de 
Amerikaanse eik in het vierde levensjaar ruim 20 cm méér groeit dan de 
zomereik. 
 
Pas na een groot aantal jaren is de zomereik groter dan de Amerikaanse eik.  

3p 4 Bereken na hoeveel jaren dit volgens de formule van Chapman-Richards voor 
het eerst het geval is.  
 
Voor de formule voor de zomereik hebben we gebruik gemaakt van de waarden 
van a, b en c uit tabel 1. Maar niet alle zomereiken hebben de waarde 39,143 
voor a. 
Factoren zoals klimaat en bodemgesteldheid beïnvloeden de waarde van a. 
Chapman en Richards gaan er in hun model van uit dat de waarden van b en c 
uitsluitend afhangen van de boomsoort.  
Vaak weet men niet van tevoren welke waarde van a een boom heeft. Om de 
waarde van a voor een boom te bepalen, laat men de boom eerst een aantal 
jaren groeien. 
Daarna meet men de boom op en berekent men welke waarde van a past bij de 
groei van die boom. Men gaat ervan uit dat die waarde van a daarna niet meer 
verandert. 
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 VW-1026-a-10-1-o 5 lees verder ►►►

Een zomereik bereikt op de leeftijd van 10 jaar een hoogte van 6,18 meter.  
3p 5 Bereken de waarde van a die hierbij hoort.  

 
Afhankelijk van de waarde van a krijgen we verschillende groeiformules. In 
figuur 1 zie je de grafieken van enkele groeiformules van de grove den. De 
waarde van a staat er steeds bij vermeld. 
 
figuur 1  
grove den 
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Als je naar deze figuur kijkt, kun je je afvragen of deze grafieken door de 
oorsprong (0, 0) gaan als we ze verder naar links zouden doortekenen. Dit is 
inderdaad het geval. 
Sterker nog: dit is het geval voor alle grafieken die horen bij de algemene 

formule ( )1
cth a b= − van Chapman-Richards. 

4p 6 Beredeneer, dus zonder getallenvoorbeelden te gebruiken, dat alle grafieken die 
horen bij de formule van Chapman-Richards door de oorsprong gaan. 
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Stoppen met roken 
 
Veel mensen beginnen op jonge leeftijd met roken en proberen daar op latere 
leeftijd weer mee op te houden. Dat lukt niet altijd. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers 
waarmee het rookgedrag van Nederlanders kan worden bestudeerd. In tabel 1 
vind je enkele getallen. 
 
tabel 1  
rokers en aantallen sigaretten 
jaar 2001 2005 
aantal Nederlanders, in miljoenen 16,0 16,3 
percentage rokers 33,3% 29,5% 
gemiddeld aantal sigaretten per roker per jaar 4526 4271 

 
4p 7 Bereken met hoeveel procent het totale aantal gerookte sigaretten in 2005 is 

afgenomen ten opzichte van 2001. 
 
Er zijn veel hulpmiddelen om minder te gaan roken of er zelfs helemaal mee te 
stoppen. Eén daarvan is het gebruik van tabletten van het merk Fumostop. 
Om na te gaan of Fumostop een middel is dat inderdaad helpt, wordt het 
volgende onderzoek uitgevoerd. 
Uit alle zware rokers wordt aselect een groep van 18 proefpersonen gekozen. 
Elke proefpersoon krijgt 10 tabletten die uiterlijk niet van elkaar verschillen. De 
tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met bij elk tablet een nummer.  
Zie figuur 1.  
 
figuur 1 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

 

Elke proefpersoon moet 10 dagen lang iedere dag bij het opstaan één 
willekeurig gekozen tablet innemen, het nummer van dat tablet noteren en 
bijhouden hoeveel sigaretten hij die dag rookt.  
Wat de proefpersonen niet weten maar de onderzoekers wel, is dat 5 van de 
tabletten inderdaad van het merk Fumostop zijn. De andere 5 tabletten bevatten 
geen enkele werkzame stof. We geven de ‘echte’ tabletten aan met F en de 
andere tabletten met NF. Aan de genoteerde tabletnummers kunnen de 
onderzoekers zien wanneer de F- en de NF-tabletten ingenomen zijn.  
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Nico is één van de 18 proefpersonen. De mogelijkheid bestaat dat hij op dag 1 
start met een F-tablet en vervolgens om de andere dag een F-tablet inneemt. 
Dus: op dag 1 een F-tablet, op dag 2 een NF-tablet, op dag 3 een F-tablet, 
enzovoort.  

3p 8 Bereken de kans op deze mogelijkheid.  
 
Het kan gebeuren dat een proefpersoon de eerste dag van het onderzoek een 
F-tablet inneemt. De kans dat niemand van de 18 proefpersonen dit doet, is 
volgens de onderzoekers echter erg klein.  

3p 9 Bereken deze kans. 
 
De proefpersonen kiezen hun tabletten iedere dag dus volledig aselect. Het kan 
dus gebeuren dat een proefpersoon de eerste dag een van de tabletten met 
nummer 1 of nummer 2 kiest.  

4p 10 Bereken hoe groot de kans is dat 6 of meer proefpersonen op de eerste dag van 
het onderzoek een van de tabletten met nummer 1 of 2 kiezen.  
 
Van de mensen die in 2006 rookten, rookte 24,5% per dag 20 sigaretten of 
meer. Rokers rookten toen gemiddeld 11,4 sigaretten per dag. Tine wil 
onderzoeken of het aantal sigaretten per dag normaal verdeeld zou kunnen zijn. 
Ze bedenkt de volgende aanpak: “Als er sprake is van een normale verdeling, 
dan kan ik de bijbehorende standaardafwijking berekenen. Daarna kan ik 
nagaan of die waarde – in combinatie met dat gemiddelde 11,4 – tot een 
conclusie leidt.” 

4p 11 Bereken die standaardafwijking en toon daarmee aan dat het aantal sigaretten 
dat een roker per dag in 2006 rookte, niet normaal verdeeld kan zijn.  
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Schoonheidssalons 

 
Begin 2005 waren er in Nederland 10 820 schoonheidssalons. Daarvan hadden 
er 9846 geen ander personeel in dienst dan alleen de eigenaar. Bij de overige 
schoonheidssalons werkten dus 2 of meer personen. Daarover zie je in tabel 1 
enkele gegevens. 
 
tabel 1 

aantal personen in dienst totaal aantal personeelsleden 
1 9846 
2 1298 

3 of 4   757 
meer dan 4 1298 

3p 12 Bereken hoeveel procent van de schoonheidssalons 2 mensen in dienst had. 

Tien jaar eerder waren er veel minder schoonheidssalons. In het begin van 1995 
telde Nederland er 6800. 
We gaan ervan uit dat het aantal schoonheidssalons in de periode 1995–2005 
lineair toegenomen is en dat dit in de jaren daarna op dezelfde manier verder 
gaat. 

3p 13 Bereken hoeveel schoonheidssalons er dan zullen zijn in het begin van het 
jaar 2012. 
 
We kunnen ook naar het aantal schoonheidssalons per 25 000 inwoners 
kijken. Zie daarvoor figuur 1. 
We geven het aantal schoonheidssalons aan met A en lezen de bijbehorende 
aantallen (x 1000) af op de linkeras. Het aantal schoonheidssalons per 25 000 
inwoners geven we aan met V en de daarbij behorende aantallen staan op de 
rechteras.  
In figuur 1 is de ontwikkeling van zowel A als V weergegeven voor de periode 
1995–2005.  
 
figuur 1 

1995 1996 1997 1998 1999 2000

A

V

2001 2002 2003 2004 2005

12

10

8

6

4

2

0

24

20

16

12

8

4

0

x 1000 per 25000
inwoners

Legenda:
totaal (schaal links)                       per 25000 inwoners (schaal rechts)  
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De grafieken in figuur 1 kunnen zonder veel verlies van informatie door rechte 
lijnen vervangen worden. De lijnen van A en V lopen ongeveer evenwijdig. Dat 
kan het gevolg zijn van het gebruik van twee verschillende verticale assen in de 
figuur. 
Het is de vraag of de grafieken nog steeds (ongeveer) evenwijdig zijn wanneer 
we deze tekenen in een assenstelsel met één verticale as voor beide grafieken. 

3p 14 Onderzoek of dat inderdaad het geval is. Motiveer je antwoord. 
 
In China zijn tegenwoordig zeer veel schoonheidssalons te vinden. Begin 2005 
waren dat er 1,6 miljoen, terwijl het land toen ongeveer 1300 miljoen inwoners 
telde.  
Om Nederland en China goed met elkaar te kunnen vergelijken, kijken we naar 
het aantal schoonheidssalons per 25 000 inwoners. 
In figuur 1 hebben we gezien dat in Nederland het aantal schoonheidssalons per  
25 000 inwoners ongeveer lineair toeneemt. We gaan ervan uit dat deze lineaire 
groei na 2005 op dezelfde wijze doorgaat. Het aantal schoonheidssalons in 
Nederland per 25 000 inwoners geven we nu aan met VN. Dan geldt bij 
benadering: 

  17 0,6NV t= +  

In deze formule is t de tijd in jaren met t = 0 voor het begin van 2005. 
 
Met VC geven we het aantal schoonheidssalons in China per 25 000 inwoners  
aan. Dat aantal blijkt in China niet lineair, maar bij benadering exponentieel toe  
te nemen. Iemand heeft vastgesteld dat de volgende formule voor VC dit proces  
goed beschrijft: 

  30,8 1,06t
CV = ⋅  

Hierbij is t de tijd in jaren met t = 0 voor het begin van 2005. 
 
Volgens de bovenstaande formules zullen beide landen nog deze eeuw  
1 schoonheidssalon op de 500 inwoners hebben.  

4p 15 Hoeveel jaar later dan in China zal dit in Nederland het geval zijn? Licht je 
antwoord toe. 
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Ultralopen 
 
Bij hardloopwedstrijden over zeer grote afstanden spreekt men van ultralopen. 
De Atletiek Vereniging Texel organiseert om het jaar in de lente een ultraloop 
over maar liefst 120 km. 
De ultraloop van 2005 werd bij de mannen gewonnen door Wim-Bart Knol. Hij 
legde de afstand af in 9 uur, 53 minuten en 48 seconden. Wij noteren dat in 
wedstrijdnotatie als 9:53:48. 
 
Bij de vrouwen won Elke Streicher in 11:33:40. Knol liep dus sneller dan 
Streicher. 

5p 16 Onderzoek door berekening of de gemiddelde snelheid van Knol meer 
dan 2 km per uur groter was dan de gemiddelde snelheid van Streicher. 
 
Bij controleposten langs het parcours noteerde men de tussentijden van de 
atleten. In tabel 1 zijn de gegevens van Streicher weergegeven. 
 

tabel 1  
tussentijden Streicher 

afstand in km 15 32 45,5 60 74,5 88 105 120 
tijd in wedstrijd-

notatie 1:18:00 2:47:07 4:04:49 5:35:11 6:59:37 8:19:37 9:58:16 11:33:40

tijd in seconden 4680 10 027 14 689 20 111 25 177 29 977 35 896 41 620 
 
De gegevens van tabel 1 zijn in figuur 1 grafisch weergegeven. Daar zie je op de 
horizontale as de afstand in kilometers en op de verticale as de bijbehorende tijd 
in uren. De punten A tot en met H corresponderen met de acht uitkomsten uit 
tabel 1. Ook is de lijn getekend die aangeeft hoe de ultraloop zou zijn verlopen 
wanneer Streicher de hele afstand had gelopen met haar gemiddelde snelheid 
over de eerste 15 km. Figuur 1 vind je ook op de uitwerkbijlage. 
 
figuur 1 
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Met behulp van tabel 1 kun je narekenen dat de gemiddelde snelheid van 
Streicher gedurende de eerste 15 km hoger was dan gedurende de eerste 
88 km. Maar je kunt dat ook zonder berekening zien in figuur 1.  

3p 17 Leg uit hoe je dit zonder berekening uit figuur 1 kunt afleiden. Je kunt hierbij 
gebruik maken van de figuur op de uitwerkbijlage.  
 
In 1997 liep Dirk Westerduin de race met een gemiddelde snelheid van 
12,78 km/u. Dit beschouwen we als het record op de afstand 120 km.  
Elke wedstrijdafstand s kent een recordtijd. De recordsnelheid die daarbij hoort, 
noemen we v. Voor elke wedstrijdafstand s kun je dus zeggen: “Het record op de 
s km werd gelopen met een (gemiddelde) snelheid van v km/u.” 
Voor lange afstanden zoals ultralopen kan het verband tussen de afstand s en 
de recordsnelheid v vrij goed beschreven worden met de formule: 

  3,32 logv c s= − ⋅  

Hierin is c een constante.  
 
Als we deze formule ook willen gebruiken voor korte afstanden, bijvoorbeeld de 
100 meter met een toenmalig wereldrecord van 9,77 seconden, dan krijgen we 
een andere waarde voor de constante c dan bij lange afstanden.  

4p 18 Laat met een berekening zien dat dit inderdaad het geval is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Het Doubema 
 
Bij het 50-jarig bestaan van het Doubemacollege vindt een jubileummarkt plaats. 
Op deze jubileummarkt staan diverse kraampjes waarbij leerlingen (tegen 
betaling) spellen kunnen spelen. Bij een van de spellen zijn de foto’s van 7 
verschillende leraren van het Doubemacollege opgehangen. Een deelnemer 
moet onder elke foto een bordje hangen van de favoriete maaltijd van de 
betreffende leraar. Er liggen namelijk ook 7 bordjes klaar met op ieder bordje de 
naam van het favoriete gerecht van één van de 7 leraren. Die favoriete 
gerechten verschillen ook allemaal van elkaar.  
 
We gaan kijken naar de situatie waarin een deelnemer gokt. Hij hangt dus 
willekeurig bij elke foto één bordje.  
 
Martin denkt dat de 7 bordjes op meer dan 5000 manieren bij de 7 foto’s kunnen 
worden gehangen. 

3p 19 Onderzoek of Martin gelijk heeft. 
 
In tabel 1 staan de kansen dat een deelnemer die gokt, k van de 7 bordjes bij de 
goede foto hangt. Twee kansen zijn niet ingevuld. 
 
tabel 1 

k (aantal 
goed 
gehangen 
bordjes) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

kans P(k) op  
k goed 
gehangen 
bordjes 

0,3679 0,3681 0,1833 0,0625 0,0139   0,0002

 
Die twee ontbrekende kansen kunnen we wel uitrekenen. Je kunt beredeneren 
dat de kans op 6 goed gehangen bordjes, dus P(6), gelijk is aan 0. 

4p 20 Beredeneer dat P(6) = 0 en bereken daarmee P(5). 
 
De kans dat een deelnemer die gokt, minder dan 2 bordjes goed hangt, is gelijk 
aan 0,7360. Dat kun je uit tabel 1 afleiden. 
Veronderstel nu eens dat er 6 mensen deelnemen die allemaal gokken. 

3p 21 Bereken de kans dat elk van deze 6 deelnemers minder dan 2 bordjes goed 
hangt. 
 
Ook Jeannette hangt de bordjes in willekeurige volgorde. 

3p 22 Hoe groot is de kans dat ze 3 of meer bordjes goed heeft gehangen? Licht je 
antwoord toe. 
 

einde  VW-1026-a-10-1-o* 
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wiskunde C VWO 2010-1 
wiskunde A1 VWO tevens oud programma 

 
uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  VW-1026-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde C 
tevens oud programma wiskunde A1 

 

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; 

Pagina: 1061Voor 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).



 VW-1026-a-10-1-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Verzekering 

 1 maximumscore 3 
• De groeifactor per jaar is 1,045 1 
• De kosten in 2044 zijn 404700 (1,045)⋅  1 
• Het antwoord: 27 337 (euro) 1 

 2 maximumscore 3 
• De kosten voor levensonderhoud nemen toe tot (ongeveer) € 15 500 1 

• De groeifactor per 40 jaar is 15500 3,298
4700

≈  1 

• Dat betekent een toename van (ongeveer) 230% 1 
of 
• De groeifactor per jaar is 1,03 1 
• De groeifactor per 40 jaar is 401,03 3,262≈  1 
• Dat betekent een toename van (ongeveer) 226% 1 

Opmerking 
Bij de eerste oplossingsmethode mag een afleesmarge van € 500,- 
gehanteerd worden. 
 

Boomgroei 

 3 maximumscore 5 
• De formule voor de Amerikaanse eik is 0,8082029,026(1 0,9790 )th = −  1 
• Het inzicht dat t = 3 en t  = 4 in de formule moeten worden ingevuld 1 
• De hoogtes van de Amerikaanse eik aan begin en eind van het vierde 

levensjaar zijn (ongeveer) 305,5 cm en 382,2 cm 1 
• De hoogtes van de zomereik zijn (ongeveer) 171,7 cm en 225,2 cm 1 
• De toenames zijn (ongeveer) 77 cm en 54 cm, dus het verschil is ruim 

20 cm 1 

 4 maximumscore 3 
• De vergelijking 0,80820 0,9666729,026(1 0,9790 ) 39,143(1 0,9867 )t t− = −  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: na (ongeveer) 63 jaar 1 

Opmerking 
Als bij de voorgaande vraag een verkeerde formule voor de Amerikaanse 
eik is gehanteerd die ook bij deze vraag weer gebruikt wordt, hiervoor bij 
deze vraag geen punten in mindering brengen. 

Vraag Antwoord Scores
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 5 maximumscore 3 
• De vergelijking 10 0,966676,18 (1 0,9867 )a= − moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 46  1 
 

 6 maximumscore 4  
• Er moet (voor alle waarden van a, b en c) gelden: als t = 0, dan h = 0 1 
• Als t = 0 dan ( 0 1b =  en dus) 01 0b− =  1 

• ( )01 0 0
c cb− = =  1 

• ( )01 0 0
c

h a b a= − = ⋅ =  1 

 
 

Stoppen met roken 
 

 7 maximumscore 4 
• 16,0 0,333 4526 24 115⋅ ⋅ ≈  dus in 2001 werden 24 115 miljoen 

sigaretten gerookt  1 
• 16,3 0,295 4271 20537⋅ ⋅ ≈  dus in 2005 werden 20 537 miljoen sigaretten 

gerookt 1 
• Afname is 24 115 miljoen 20537 miljoen 3578 miljoen− =  sigaretten 1 

• Dat is een afname van (ongeveer) 3578( 100% )
24 115

⋅ ≈ 15% 1 

 
 8 maximumscore 3 

• De kans op 1 keer F is P(F) = 5
10

 1 

• P(F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF) 

= 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 ( 0,004)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 252

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ≈  2 

 
 9 maximumscore 3 

• De kans dat iemand de eerste dag geen F-tablet neemt, is 5
10

 (of 1
2

) 1 

• De kans dat 18 mensen de eerste dag geen F-tablet innemen, is 
181

2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 64 10−⋅  1 
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 10 maximumscore 4 
• Het aantal proefpersonen X dat 1 of 2 kiest, is binomiaal verdeeld met  

n = 18 en 2
10

p =  1 

• De gevraagde kans is P( 6) 1 P( 5)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,1 1 
 

 11 maximumscore 4 
Voor een redenering als 
• Als dit aantal normaal verdeeld zou zijn, dan zou gelden: 

P( 19,5 μ = 11,4 en σ = ?) = 0,245X >  1 
• Beschrijven hoe de waarde van σ berekend kan worden  1 
• σ ≈ 11,7 1 
• Uitgaand van een normale verdeling zou men (circa) 16% van de rokers 

1 standaardafwijking (11,7) onder het gemiddelde (11,4) moeten 
aantreffen (dus een aanzienlijk deel van de rokers zou geen sigaretten 
roken, en dat kan natuurlijk niet) 1 

 
Opmerking 
Als bij de berekening van de standaardafwijking geen continuïteitscorrectie 
is toegepast, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
 

Schoonheidssalons 
 

 12 maximumscore 3 
• Het betreft 649 schoonheidssalons 1 

• 649 0,06
10820

≈  1 

• Het antwoord: 6% 1 
 

 13 maximumscore 3 
• In de periode 1995-2005 is het aantal schoonheidssalons met 4020 

toegenomen 1 
• Dat is een toename van 402 (of ongeveer 400) per jaar 1 
• In 2012 zijn er dus 13 634 (of ongeveer 13 620) schoonheidssalons  1 
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 14 maximumscore 3 
• De helling van A is (ongeveer) 400 1 
• De helling van V is (ongeveer) 0,6 1 
• De grafiek van A stijgt veel sneller (dus dan zijn beide grafieken niet 

meer ongeveer evenwijdig) 1 
of 
• Als beide grafieken op dezelfde schaal getekend worden, dan betekent 

dat bijvoorbeeld dat de linkerschaal heel erg uitgerekt moet worden om 
overeen te komen met de rechterschaal 2 

• De grafiek van A wordt dan veel steiler (dus dan zijn beide grafieken 
niet meer ongeveer evenwijdig) 1 

 
 15 maximumscore 4 

• 1 schoonheidssalon op de 500 inwoners betekent V = 50  1 
• Beschrijven hoe VN = 50 leidt tot t = 55 (dus in 2060) 1 
• Beschrijven hoe VC = 50 leidt tot t ≈ 8,3 (dus in 2013) 1 
• Het antwoord: 47 (jaar later) 1 
 
 

Ultralopen 
 

 16 maximumscore 5 

• Knol liep 53 489 9,90
60 3600

+ + ≈  uur  1 

• Zijn gemiddelde snelheid was 120 12,1
9,90

≈  km/u 1 

• Streicher liep 33 4011 11,56
60 3600

+ + ≈  uur  1 

• Haar gemiddelde snelheid was 120 10,4
11,56

≈  km/u 1 

• De conclusie: Knol liep niet meer dan 2 km/u harder dan Streicher 1 
 

 17 maximumscore 3 
• De lijn door de oorsprong en punt F ligt boven de getekende grafiek 1 
• Bij de reeds getekende grafiek doet een ultraloper dus korter over een 

bepaalde afstand 2 
of 
• De lijn vanuit de oorsprong naar punt F loopt steiler dan de lijn vanuit 

de oorsprong naar punt A 1 
• De eenheid van de helling is uur/km (want op de verticale as staan de 

uren en op de horizontale as het aantal gelopen kilometers)  1 
• Een steiler lopende lijn vanuit de oorsprong betekent een kleinere 

gemiddelde snelheid (dus meer tijd per kilometer) 1 
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 18 maximumscore 4 
• 100 meter in 9,77 seconden betekent een snelheid van (ongeveer)  

36,85 km/u 1 
• Beschrijven hoe uit 36,85 3,32 log 0,1c= − ⋅  de waarde van c  bepaald 

kan worden  1 
• 33,53c =  1 
• 12,78 km/u voor een ultraloop van 120 km levert de vergelijking 

12,78 3,32 log120c= − ⋅  met als oplossing c ≈19,68 (en beide 
uitkomsten zijn niet hetzelfde) 1 

of 
• Beschrijven hoe uit 12,78 3,32 log120c= − ⋅  de waarde van c  bepaald 

kan worden  1 
• 19,68c ≈  1 
• Voor de 100 meter levert dit: 19,68 3,32 log 0,1 23v = − ⋅ =  (km/u) 1 
• Een snelheid van 23 km/u op een afstand van 100 meter zou betekenen 

dat de 100 meter afgelegd zou worden in meer dan 15 seconden (en dat 
is meer dan 9,77 seconden) 1 

 
Opmerking 
Als een kandidaat de snelheid op de 100 meter niet correct heeft 
omgerekend naar een snelheid in km/u, ten hoogste 3 punten voor deze 
vraag toekennen. 
 
 

Het Doubema 
 

 19 maximumscore 3 
• Er zijn 7! mogelijkheden 1 
• Dit zijn 5040 mogelijkheden  1 
• Dat is meer dan 5000 (dus Martin heeft gelijk) 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Als je 6 bordjes goed hebt gehangen, is het zevende bordje ook goed  1 
• Dus precies 6 bordjes goed hangen kan niet voorkomen 1 
• De kansen in de tabel zijn samen 0,9959 1 
• De gevraagde kans is 0,0041 1 
 

 21 maximumscore 3 
• 60,7360  2 
• Het antwoord: 0,159 1 
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 22 maximumscore 3 
• P(3 of meer goed) = 1 – P(minder dan 3 goed) 1 
• P(minder dan 3 goed) = P(0 goed) + P(1 goed) + P(2 goed)  1 
• P(3 of meer goed) = 0,0807 1 
of 
• P(3 of meer goed) = P(3) + P(4) + P(5) + P(6) + P(7) 1 
• P(3 of meer goed) = 0,0625 + 0,0139 + 0,0041 + 0 + 0,0002 1 
• P(3 of meer goed) = 0,0807 1 
 
Opmerking 
Als bij deze vraag consequent wordt doorgerekend met een in vraag 20 
verkeerd berekende kans P(5), hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 

einde  VW-1026-a-10-1-c* 
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VW-0142-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 oud programma wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 16.30 uur
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Marathonloopsters 
 
De Olympische hardloopwedstrijd met de grootste lengte is de marathon: ruim 
42 kilometer, om precies te zijn 42 195 meter. De marathon wordt zowel door 
mannen als door vrouwen gelopen. In deze opgave concentreren we ons op de 
marathonloopsters. 
De prestatie van een loopster geeft men in krantenberichten meestal weer door 
de tijd waarin de marathon is afgelegd, maar een even duidelijke maat is de 
gemiddelde snelheid over het gehele parcours. Dit noemen we kortweg de 
snelheid. Deze snelheid drukken we uit in m/s (meters per seconde). 
 
Een marathonloopster legt de marathon af in 2 uur, 43 minuten en 32 seconden.  

3p 1 Bereken haar snelheid in m/s. 
 
Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar 
het verband tussen de snelheid van Amerikaanse marathonloopsters en hun 
leeftijden. Figuur 1 is afkomstig uit het rapport dat hij daarover geschreven 
heeft. In figuur 1 is voor iedere leeftijd weergegeven de hoogste snelheid ooit 
gelopen door een Amerikaanse (zie de ‘zigzaglijn’). De geregistreerde leeftijden 
lopen van 6 tot en met 90 jaar1). 
 
figuur 1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

6

5

4

3

2

1

snelheid
(m/s)

leeftijd (jaren) 
 
De ‘zigzaglijn’ is in figuur 1 benaderd door de grafiek met de formule: 

  0,665 0,8182,836 1,390v x x= ⋅ − ⋅  

Hierin is v de hoogste snelheid in m/s van marathonloopsters met een leeftijd 
van x jaar. In figuur 2 is de grafiek van v weergegeven.  
 

 

noot 1 Figuur 1 is ontstaan door allerlei gegevens van verschillende loopafstanden (op verantwoorde 
manier) om te zetten naar de marathonlengte. Hierdoor zijn in deze figuur ook voor een 
marathon onwaarschijnlijk jonge leeftijden vermeld. 
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figuur 2 

x

v

0  
 
In het vervolg van deze opgave beschouwen we deze laatste grafiek en de 
formule voor v als een wiskundig model van de werkelijkheid. 
 
Petra loopt vaker een marathon en hoopt binnenkort de marathon binnen 3 uur 
te volbrengen. Petra is 52 jaar.  

3p 2 Kan een 52-jarige marathonloopster volgens dit model de marathon binnen 3 uur 
lopen? Licht je antwoord toe. 
 
De grafiek van v heeft een maximum. 
Volgens het model is er dus blijkbaar een leeftijd waarop marathonloopsters 
(gemiddeld) het beste presteren. 

5p 3 Stel de afgeleide van v op en bereken hiermee deze leeftijd. 
 
 

Pagina: 1071Voor 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).



 VW-0142-a-10-1-o 4 lees verder ►►►

Stoppen met roken 
 
Veel mensen beginnen op jonge leeftijd met roken en proberen daar op latere 
leeftijd weer mee op te houden. Dat lukt niet altijd. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers 
waarmee het rookgedrag van Nederlanders kan worden bestudeerd. In tabel 1 
vind je enkele getallen. 
 
tabel 1  
rokers en aantallen sigaretten 
jaar 2001 2005 
aantal Nederlanders, in miljoenen 16,0 16,3 
percentage rokers 33,3% 29,5% 
gemiddeld aantal sigaretten per roker per jaar 4526 4271 

 
4p 4 Bereken met hoeveel procent het totale aantal gerookte sigaretten in 2005 is 

afgenomen ten opzichte van 2001. 
 
Er zijn veel hulpmiddelen om minder te gaan roken of er zelfs helemaal mee te 
stoppen. Eén daarvan is het gebruik van tabletten van het merk Fumostop. 
Om na te gaan of Fumostop een middel is dat inderdaad helpt, wordt het 
volgende onderzoek uitgevoerd. 
Uit alle zware rokers wordt aselect een groep van 18 proefpersonen gekozen. 
Elke proefpersoon krijgt 10 tabletten die uiterlijk niet van elkaar verschillen. De 
tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met bij elk tablet een nummer.  
Zie figuur 1.  
 
figuur 1 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

 

Elke proefpersoon moet 10 dagen lang iedere dag bij het opstaan één 
willekeurig gekozen tablet innemen, het nummer van dat tablet noteren en 
bijhouden hoeveel sigaretten hij die dag rookt.  
Wat de proefpersonen niet weten maar de onderzoekers wel, is dat 5 van de 
tabletten inderdaad van het merk Fumostop zijn. De andere 5 tabletten bevatten 
geen enkele werkzame stof. We geven de ‘echte’ tabletten aan met F en de 
andere tabletten met NF. Aan de genoteerde tabletnummers kunnen de 
onderzoekers zien wanneer de F- en de NF-tabletten ingenomen zijn. 
 
Nico is één van de 18 proefpersonen. De mogelijkheid bestaat dat hij om de dag 
een F-tablet inneemt, waarmee bedoeld wordt dat hij de ene dag een F-tablet en 
de andere dag een NF-tablet inneemt.  

4p 5 Bereken de kans dat hij om de dag een F-tablet inneemt.  
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De proefpersonen kiezen hun tabletten iedere dag dus volledig aselect. Het kan 
dus gebeuren dat een proefpersoon de eerste dag een van de tabletten met 
nummer 1 of nummer 2 kiest.  

4p 6 Bereken hoe groot de kans is dat 6 of meer proefpersonen op de eerste dag van 
het onderzoek een van de tabletten met nummer 1 of 2 kiezen.  
 
De onderzoekers vermoeden dat het gebruik van F-tabletten leidt tot het roken 
van minder sigaretten. Om dat na te gaan, wordt van elke proefpersoon 
bijgehouden hoeveel sigaretten hij in totaal heeft gerookt op de vijf dagen met 
een F-tablet en op de vijf dagen met een NF-tablet. Het resultaat vind je in  
tabel 2. 
 
tabel 2  
aantal sigaretten 
proefpersoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
bij gebruik van F-tabletten 106 90 109 72 103 118 124 103 89 
bij gebruik van NF-tabletten 112 108 132 92 96 120 145 129 101

 
proefpersoon 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
bij gebruik van F-tabletten 87 92 145 101 100 97 112 104 101
bij gebruik van NF-tabletten 104 127 138 124 121 139 100 93 118

 
6p 7 Onderzoek met behulp van een tekentoets of er voldoende aanleiding is om het 

vermoeden van de onderzoekers te bevestigen. Neem hierbij als 
significantieniveau 5%. 
 
Van de mensen die in 2006 rookten, rookte 24,5% per dag 20 sigaretten of 
meer. Rokers rookten toen gemiddeld 11,4 sigaretten per dag. Tine wil 
onderzoeken of het aantal sigaretten per dag normaal verdeeld zou kunnen zijn. 
Ze bedenkt de volgende aanpak: “Als er sprake is van een normale verdeling, 
dan kan ik de bijbehorende standaardafwijking berekenen. Daarna kan ik 
nagaan of die waarde – in combinatie met dat gemiddelde 11,4 –  tot een 
conclusie leidt.”   

4p 8 Bereken die standaardafwijking en toon daarmee aan dat het aantal sigaretten 
dat een roker per dag in 2006 rookte, niet normaal verdeeld kan zijn. 
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Contributie  
 
Bij veel sportverenigingen moet je contributie betalen. Met dit geld kunnen de 
kosten van de vereniging betaald worden. Voorbeelden van deze kosten zijn 
zaalhuur en trainers. 
 
De contributie voor een squashclub was in 1995  € 180,- per jaar. De contributie 
wordt elk jaar met 3,5% verhoogd.   
Martin is al vanaf 1 januari 1995 lid van deze squashclub. 
 
De ontwikkeling van de contributie kun je beschrijven  met een discreet model.  
Een recursieve formule voor dit model is: ( 1) ( ) 1,035C t C t+ = ⋅  met (0) 180C = . 
Hierin is C(t) de contributie op tijdstip t met t in jaren en t = 0 in 1995. 
 
Met een directe formule kun je de hoogte van de contributie op elk tijdstip t 
rechtstreeks berekenen. Je hoeft dan niet eerst de contributie van het 
voorgaande jaar te kennen of te berekenen. 
 

3p 9 Stel een directe formule op en bereken hoeveel contributie Martin in 2010 moet 
betalen aan de squashclub. 
 

3p 10 Bereken hoeveel contributie Martin vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december 
2010 in totaal heeft betaald aan de squashclub. 
 
foto 
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In 1995 bestond de squashclub uit 850 leden. Dit ledenaantal is in de loop der 
jaren constant gebleven. 
Niet al het contributiegeld wordt direct besteed. Met een jaarbedrag van  
150 euro per lid kunnen jaarlijks alle kosten van de vereniging betaald worden. 
Het geld dat jaarlijks extra binnen komt, wordt gereserveerd voor een 
verbouwing van de kleedkamers. Dit geld wordt vanaf 1995 eerst op een 
spaarrekening gezet. De jaarlijkse rente is 7%. Zie tabel 1. 
 
tabel 1 

jaar 1995 1996 1997 
extra bedrag per lid €         30,-  €         36,30 €     42,82 
toename reserve €   25 500,-  €   30 855,-   
totaal bank inclusief rente 
op einde van het jaar 

€   25 500,- €   58 140,-   

 
In 1995 betaalt elk lid dus 180 euro en wordt er 850·30 = 25 500 euro op de 
spaarrekening gezet. 
De kosten van de verbouwing van de kleedkamers worden geschat op  
206 000 euro. 

6p 11 Onderzoek of de squashclub die verbouwing kan betalen met het bedrag dat in 
1999 op het einde van het jaar op de spaarrekening staat. 
 
Na de verbouwing van de kleedkamers verwacht de squashclub een lichte groei 
van het aantal leden. Een geschikt model dat bij deze groei past is het volgende: 

  2( 1) 2,015 ( ) 0,000812 ( ( ))L t L t L t+ = ⋅ − ⋅   

Hierbij is L(0) = 850 en t = 0 in het jaar van de verbouwing. 

4p 12 Bereken de grenswaarde van het aantal leden van de squashclub. 
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Klokken  
 
Grote klokken zoals kerkklokken worden gemaakt van brons. De kosten die 
gemoeid zijn met het vervaardigen van klokken hangen dus onder andere af van 
de prijs van het brons. In figuur 1 zie je een grafiek van de bronsprijs door de 
eeuwen heen. Op de verticale as is een logaritmische schaalverdeling gebruikt. 
 
figuur 1 

1350
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1
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100
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stuivers
per pond

 
 
Op de verticale as zie je de prijs van brons in stuivers per pond (1 pond is 500 
gram). Eeuwen geleden was de stuiver een gangbaar betaalmiddel. Aan de 
grafiek in figuur 1 zie je dat de prijs van brons in 2000 flink groter is dan in 1550. 

3p 13 Bepaal aan de hand van de grafiek hoeveel keer zo groot de prijs in 2000 is als 
in 1550.  
 
Bronzen klokken worden gegoten. De kosten van het gieten, de bronsprijs, het 
arbeidsloon, enzovoort, dragen allemaal bij aan de prijs van een klok. In de 
periode 1550-1600 is de prijs van een klok bij benadering exponentieel 
toegenomen. In 1600 was de prijs van een klok ongeveer 6 keer zo groot als in 
1550. Op grond hiervan kun je een schatting maken van de prijsstijging per jaar 
in die periode. 

4p 14 Bereken hoeveel procent de jaarlijkse prijsstijging bedroeg in de periode 
1550-1600. 
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In de 17e en 18e eeuw was het gieten   foto  
van een klok handwerk. Het gieten van 
een grote klok kost meer tijd dan het 
gieten van een kleine klok. Volgens een 
theoretisch model is er het volgende 
verband tussen het gewicht van een 
klok en de tijd die nodig is om de klok te 
gieten: 

 
2
3T c G= ⋅  

Hierin is G het gewicht van de klok in 
ponden en T de benodigde tijd in uren. 
Het getal c is een constante. 
 
Alleen voor de volgende vraag nemen 
we c = 2,6. De bijbehorende formule is 
dan 

 
2
32,6T G= ⋅  

3p 15 Bereken hoeveel keer zo lang het duurt om een klok van 4200 pond te gieten als 
een klok van 700 pond. 
 
Voor het bepalen van de waarde van de constante c moet men zich baseren op 
historische bronnen. In een van die bronnen wordt verteld dat klokkengieter 
Jean Petit in 1750 voor het gieten van een klok van 5006 pond én een klok van 
3500 pond in totaal 1340 uren nodig had. Met deze gegevens kan c worden 
berekend. 

4p 16 Bereken c in drie decimalen nauwkeurig op basis van de gegevens in deze bron. 
 
Op basis van andere bronnen heeft men uiteindelijk bepaald dat voor c de 
waarde 2,50 het beste past. Het verband tussen het gewicht G van de klok in 
ponden en de tijd T in uren is dan 

 
2
32,50T G= ⋅  

Omdat het klokkengieten zoveel tijd kost, is men ook geïnteresseerd in een 
formule voor de tijd per pond. We noemen de tijd per pond t. Omdat de tijd per 
pond t meestal minder is dan een uur, wordt deze uitgedrukt in minuten. 

4p 17 Geef het verband tussen de tijd t (in minuten per pond) en het gewicht G (in 
ponden) van een klok. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Inkomen  
 
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) besteedt elk jaar aandacht aan de 
verdeling van de inkomens van huishoudens in Nederland. In tabel 1 is voor het 
jaar 2004 weergegeven hoeveel huishoudens in een bepaalde inkomensklasse 
zaten. 
 
tabel 1 

besteedbaar inkomen in euro’s aantal huishoudens in duizendtallen 
0 – 10 000 490 

10 000 – 20 000 2057 
20 000 – 30 000 1777 
30 000 – 40 000 1309 
40 000 – 50 000 687 
50 000 – 70 000 460 
meer dan 70 000 197 

 
Met behulp van lineair interpoleren kun je een schatting maken van het 
percentage huishoudens met een besteedbaar inkomen van ten hoogste  
27 000 euro. 

5p 18 Schat dat percentage huishoudens met behulp van lineair interpoleren.  
 
De verdeling van de inkomens is geen normale verdeling, zelfs niet bij 
benadering. Dat kun je bijvoorbeeld zien door het histogram1) te tekenen voor de 
inkomensklassen 0 – 10 000 tot en met 40 000 – 50 000. 

4p 19 Teken dit histogram en leg met behulp daarvan uit dat deze frequentieverdeling 
niet kan worden benaderd met een normale verdeling.  
 
Toch is er wel een manier om tabel 1 in verband te brengen met een normale 
verdeling. Dat gaat als volgt:  
We geven de inkomens aan met X en berekenen van alle inkomens de 
logaritme. Die noemen we L, dus log( )L X= . We krijgen dan voor L een 
klassenindeling met andere grenzen. Omdat log(0)  niet bestaat, nemen we bij 
de eerste klasse als linkergrens log(1) . 
Deze klassenindeling levert wel (bij benadering) een normale verdeling op. 

6p 20 Maak de frequentieverdeling die bij L hoort en toon met behulp van het normaal 
waarschijnlijkheidspapier op de uitwerkbijlage aan dat deze frequentieverdeling 
bij benadering normaal verdeeld is.  
 

 
 

noot 1 Een histogram wordt ook wel staafdiagram genoemd. 

einde  VW-0142-a-10-1-o* 
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wiskunde A1,2 VWO oud programma  2010-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 20  

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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VW-0142-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 oud programma wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 

Marathonloopsters 
 

 1 maximumscore 3 
• 2 uur, 43 minuten en 32 seconden is 9812 seconden 1 

• De snelheid is 42195
9812

 (m/s) 1 

• Het antwoord: 4,3 (m/s) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Uit x = 52 volgt v ≈ 4,04 (m/s) 1 
• De tijd die een 52-jarige volgens de formule loopt op die marathon is 

42195
4,04

(≈ 10 444 seconden) 1 

• Dit is (ongeveer) 2,9 uur dus minder dan 3 uur (dus volgens dit model 
moet het kunnen binnen 3 uur) 1 

of 

• Uit x = 52 volgt v ≈ 4,04 (m/s) 1 
• In 3 uur legt een 52-jarige loopster (ongeveer) 43 632 meter af 1 
• Dit is meer dan 42 195 meter (dus volgens dit model moet het kunnen 

binnen 3 uur) 1 
 

 3 maximumscore 5 
• 0,335 0,182( ) 1,886 1,137v' x x x− −= ⋅ − ⋅  2 
• Opgelost moet worden de vergelijking 0,335 0,1821,886 1,137 0x x− −⋅ − ⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 27 jaar 1 
 
 

Stoppen met roken 
 

 4 maximumscore 4 
• 16,0 0,333 4526 24 115⋅ ⋅ ≈  dus in 2001 werden 24 115 miljoen 

sigaretten gerookt  1 
• 16,3 0,295 4271 20537⋅ ⋅ ≈  dus in 2005 werden 20 537 miljoen sigaretten 

gerookt 1 
• Afname is 24 115 miljoen 20537 miljoen 3578 miljoen− =  sigaretten 1 

• Dat is een afname van (ongeveer) 3578( 100% )
24 115

⋅ ≈ 15% 1 

 

Vraag Antwoord Scores
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VW-0142-a-10-1-c 5 lees verder ►►►

 5 maximumscore 4 
• P(F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF) 

= 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 ( 0,004)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 252

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ≈  2 

• P(NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F) = 1
252

 1 

• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,008 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aantal proefpersonen X dat 1 of 2 kiest, is binomiaal verdeeld met  

n = 18 en 2
10

p =  1 

• De gevraagde kans is P( 6) 1 P( 5)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,1 1 
 

 7 maximumscore 6 
• 1

0 2H : p =  en 1
1 2H : p >   1 

• De overschrijdingskans van het steekproefresultaat is P( 14)X ≥   1 
• P( 14) 1 P( 13)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden  1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,015 1 
• Deze kans is kleiner dan 0,05 dus er is voldoende aanleiding om het 

vermoeden van de onderzoekers te bevestigen 1 
 

 8 maximumscore 4 
Voor een redenering als 
• Als dit aantal normaal verdeeld zou zijn, dan zou gelden: 

P( 19,5 μ = 11,4 en σ = ?) = 0,245X >  1 
• Beschrijven hoe de waarde van σ berekend kan worden  1 
• σ ≈ 11,7 1 
• Uitgaand van een normale verdeling zou men (circa) 16% van de rokers 

1 standaardafwijking (11,7) onder het gemiddelde (11,4) moeten 
aantreffen (dus een aanzienlijk deel van de rokers zou geen sigaretten 
roken, en dat kan natuurlijk niet) 1 

 
Opmerking 
Als bij de berekening van de standaardafwijking geen continuïteitscorrectie 
is toegepast, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
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VW-0142-a-10-1-c 6 lees verder ►►►

Contributie 
 

 9 maximumscore 3 
• Op grond van de recursieve formule is de directe formule van het type 

( ) tC t a g= ⋅  1 
• Uit de gegevens blijkt verder: ( ) 180 1,035tC t = ⋅  1 
• In 2010 is t = 15: (15) 301,56C ≈  dus de contributie is in 2010 

(ongeveer) € 302,- 1 
 

 10 maximumscore 3 
• Er moet berekend worden: (0) (1) ... (15)C C C+ + +  1 
• Beschrijven hoe deze berekening wordt uitgevoerd 1 
• Het antwoord: (ongeveer) € 3775,- 1 

of 

• Er moet berekend worden: (0) (1) ... (15)C C C+ + +  1 

• Dit is de som van een meetkundige rij: 
161 1,035180

1 1,035
S −
= ⋅

−
 1 

• Het antwoord: (ongeveer) € 3775,- 1 
 

 11 maximumscore 6 
• In 1998 is de contributie € 199,57 en in 1999 is deze € 206,55 1 
• De extra bedragen in 1997, 1998 en 1999 zijn € 42,82; € 49,57 en  

€ 56,55 1 
• De toenamen van de reserve zijn achtereenvolgens  

€ 36 397,- ; € 42 134,50 en € 48 067,50 1 
• Het totaal op de bank voor 1997 is €58140 1,07 €36 397⋅ +  1 
• De banktotalen zijn achtereenvolgens € 98 606,80; € 147 643,78 en  

€ 206 046,34  1 
• De conclusie: ja (de squashclub kan die verbouwing dan betalen) 1 
 
Opmerkingen 
Als een kandidaat bij deze vraag doorgerekend heeft zonder tussentijds af 
te ronden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
Als een kandidaat bij deze vraag alle bedragen op gehele euro’s heeft 
afgerond, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
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 12 maximumscore 4 
• Voor de grenswaarde L geldt: 22,015 0,000812L L L= ⋅ − ⋅  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• De grenswaarde is 1250 1 
of 
• De formule van L invoeren in de GR 2 
• Aflezen bij een voldoend grote waarde van t 1 
• De grenswaarde is 1250 1 
 
 

Klokken 
 

 13 maximumscore 3  
• Aflezen in 1550: ongeveer 2,3 ( 0, 2± ) stuivers per pond 1 
• Aflezen in 2000: 70 stuivers per pond 1 
• Dat is ongeveer 30 keer zoveel  1 
 

 14 maximumscore 4 
• Voor de gemiddelde jaarlijkse groeifactor geldt: 50 6g =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• 1,036g ≈  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 3,6 (%) 1 
 

 15 maximumscore 3 

• Die verhouding is 

2
3

2
3

2,6 4200

2,6 700

⋅

⋅
 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 3,3 keer zo lang 1 

of 

• Een klok van 700 pond kost (ongeveer) 205 uur en een klok van 4200 
pond (ongeveer) 677 uur 1 

• De verhouding wordt gegeven door 677
205

 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 3,3 keer zo lang 1 
 

 16 maximumscore 4 

• De afzonderlijke tijden per klok zijn 
2
35006c ⋅  en 

2
33500c ⋅  1 

• Er geldt nu: 
2 2
3 35006 3500 1340c c⋅ + ⋅ =  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: c = 2,561 1 
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VW-0142-a-10-1-c 8 lees verder ►►►

 17 maximumscore 4 

• De tijd per pond (in uren) is gelijk aan T
G

 1 

• t (de tijd per pond in minuten) is gelijk aan 60T
G
⋅  1 

• Het verband is 

2
32,50 60Gt

G
⋅

= ⋅  (of, bijvoorbeeld, 
1
3150t G

−
= ⋅  of 

1
3

150t
G

= ) 2 

 
 

Inkomen 
 

 18 maximumscore 5 
• Het totale aantal is 6977 (duizend) 1 
• Het aantal met een inkomen van ten hoogste 20 000 euro is 

490 2057 2547+ =  (duizend) 1 
• Het aantal met een inkomen van ten hoogste 27 000 euro is 

7
102547 1777 3791+ ⋅ ≈  (duizend) 2 

• Het percentage is 54,3 (of ongeveer 54) 1 
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Vraag Antwoord Scores

VW-0142-a-10-1-c 9 lees verder ►►►

 19 maximumscore 4 
• Een goede tekening van het histogram 2 
• Een correcte redenering, bijvoorbeeld: het histogram is duidelijk niet 

symmetrisch, maar bij een (benaderde) normale verdeling hoort juist 
een (vrijwel) symmetrisch histogram 2 

 
Een voorbeeld van een tekening:  
 

2500

2000

1500

1000

500

0

aantal
huishoudens in
duizendtallen

inkomensklasse
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

 
 
Opmerkingen 
Als een kandidaat een tekening heeft gemaakt waarin het aspect 
kansdichtheid betrokken is, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
Als de klassengrenzen niet onder de kolomgrenzen staan aangegeven maar 
wel vermeld worden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 20 maximumscore 6 
• De rechtergrenzen 4,00; 4,30; 4,48; 4,60; 4,70 en 4,85 2 
• De relatieve cumulatieve frequenties (ongeveer) 7, 37, 62, 81, 91 en 97 1 
• Een tekening van de bijbehorende punten op normaal 

waarschijnlijkheidspapier 2 
• De conclusie: punten liggen vrijwel op een lijn (dus er is sprake van een 

normale verdeling) 1
 
 

5 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. 
 

einde  VW-0142-a-10-1-c* 
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VW-1024-a-10-2-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 wiskunde A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur
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 VW-1024-a-10-2-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES  
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y+ = +  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 
geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   σ( ) σ( )S n X= ⋅  

( ) ( )E X E X=   
σ( )σ( ) XX

n
=  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
−⎛ ⎞

= = ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅   Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p= ⋅ ⋅ −  

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

XZ −=  is standaard-normaal verdeeld en 
μP( ) P( )

σ
gX g Z −< = <  

 
Differentiëren  
naam van de regel  functie  afgeleide 

somregel ( ) ( ) ( )s x f x g x= +  ( ) ( ) ( )s' x f ' x g' x= +  

productregel ( ) ( ) ( )p x f x g x= ⋅  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p' x f ' x g x f x g' x= ⋅ + ⋅  

quotiëntregel 
( )( )  
( )

f xq x
g x

=  2
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ( ))
f ' x g x f x g' xq' x

g x
⋅ − ⋅=  

kettingregel ( ) ( ( ))k x f g x=  ( ) ( ( )) ( )k ' x f ' g x g' x= ⋅  of 
d d d
d d d
k f g
x g x

= ⋅  

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab+ =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log log logg g g aa b
b

− =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  > 0, 1, > 0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p
aa
g

=  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p≠ ≠

P a g i n a :  1 0 9 0V 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 ) .



 VW-1024-a-10-2-o 3 lees verder ►►►

Antropometrie 
 
Een ontwerp moet niet alleen mooi, maar ook functioneel zijn. Bij veel 
ontwerpen wordt daarom rekening gehouden met de maten van het menselijk 
lichaam. Ontwerpers maken daarom vaak gebruik van antropometrietabellen. 
Dit zijn tabellen waarin het gemiddelde en de standaardafwijking van allerlei 
afmetingen van het menselijk lichaam staan. Al deze lichaamsmaten zijn (bij 
benadering) normaal verdeeld.  
 
Om te zorgen dat een kamer als comfortabel ervaren wordt,  figuur 1 
moet de hoogte ervan minimaal gelijk zijn aan de reikhoogte 
(zie figuur 1). Bij de bouw van een nieuwe studentenflat wil men dat 
de kamers door minstens 98% van de studenten als comfortabel 
ervaren worden. De reikhoogte van Nederlandse studenten is 
gemiddeld 2114 mm met een standaardafwijking van 117 mm.  

3p 1 Bereken hoe hoog men de kamers minimaal moet maken. 
 
Ook bij het inrichten van een optimale werkplek houdt men 
rekening met lichaamsmaten. Een bureaustoel heeft precies de 
goede zithoogte als de zithoogte gelijk is aan de knieholtehoogte 
van een persoon plus 30 mm voor de schoenzool.  
Van een bureaustoel is de zithoogte verstelbaar van 436 tot 
516 mm. De knieholtehoogte is gemiddeld 464 mm met een 
standaardafwijking van 40 mm. 

4p 2 Bereken voor hoeveel procent van de mensen deze stoel op precies de goede 
zithoogte ingesteld kan worden. 
 
Bij bovenstaande vragen is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en 
vrouwen. In werkelijkheid staan in antropometrietabellen de lichaamsmaten voor 
mannen en vrouwen apart vermeld. Zie bijvoorbeeld de gegevens voor 
lichaamslengte in mm in tabel 1. 
 
tabel 1 

 man 
gemiddeld

man 
standaard-
afwijking 

vrouw 
gemiddeld 

vrouw 
standaard-
afwijking 

lichaamslengte 
in mm 1817 83 1668 67 

 
Vaak maakt men voor een gemengde groep toch gebruik van één normale 
verdeling. Dit is dan een vrij ruwe benadering. Het gemiddelde en de 
standaardafwijking van deze normale verdeling berekent men met behulp van de 
volgende formules: 

g m m v vx a x a x= ⋅ + ⋅   
2 2 2 2

g m m v v m v m v( )s a s a s a a x x= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −  

 

reikhoogte
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 VW-1024-a-10-2-o 4 lees verder ►►►

Hierin is: 
− gx  het gemiddelde van de gemengde groep; 

− mx  en vx  het gemiddelde van de mannen respectievelijk vrouwen; 
− sg de standaardafwijking van de gemengde groep; 
− sm en sv de standaardafwijking van de mannen respectievelijk vrouwen; 
− am het aandeel mannen in de groep en av het aandeel vrouwen. Er geldt dus 

altijd am + av = 1. 
 
Een groep bestaat uit 40% mannen en 60% vrouwen, dus am = 0,40 en 
av = 0,60. Men kan op twee manieren berekenen hoeveel procent van deze 
groep langer is dan 185 cm:  
− met behulp van één normale verdeling voor de gemengde groep en de 

hierboven gegeven formules voor het gemiddelde en de standaardafwijking; 
− zonder gebruik te maken van deze formules, met behulp van de aparte 

gegevens voor mannen en vrouwen. 
De uitkomsten van beide berekeningswijzen zullen in het algemeen verschillen. 

7p 3 Bereken op beide manieren hoeveel procent van deze groep langer is dan 
185 cm. 
 
Voor sommige lichaamsafmetingen geldt dat het gemiddelde voor mannen en 
vrouwen verschillend is, maar de standaardafwijking gelijk. We noemen deze 
standaardafwijking s. Er geldt dus: sm = sv = s. 
In figuur 2 hieronder zie je een schets van de verdelingskrommen die bij zo’n 
situatie horen. De gemengde groep (mannen en vrouwen samen) heeft een 
grotere spreiding dan elke groep afzonderlijk. Als je in figuur 2 de grafiek voor 
de gemengde groep zou tekenen, zou deze breder zijn dan de grafieken voor 
mannen en vrouwen afzonderlijk. Er geldt dus: sg > s. 
 
figuur 2 

vrouwen mannen

 
 
De formule voor 2

gs  kan dan geschreven worden als: 

 2 2 2 2
g m v m v m v( )s a s a s a a x x= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −  

Ook zonder figuur 2, dus alleen aan de hand van de formule voor sg
2, kun je met 

een redenering aantonen dat in dit geval sg > s. 
4p 4 Geef deze redenering. 
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 VW-1024-a-10-2-o 5 lees verder ►►►

vu
is

th
oo

gt
e

Voor sommige doeleinden wordt ook onderscheid gemaakt  figuur 3 
tussen oudere mensen (70 jaar en ouder) en jongere mensen 
(20 tot 60 jaar). De TU Delft heeft in 1998 uitgebreid 
antropometrisch onderzoek gedaan bij oudere mensen. 
Hierbij is onder andere de vuisthoogte gemeten, zie figuur 3. 
De vuisthoogte is van belang voor bijvoorbeeld koffers en 
tassen op wieltjes. 
Omdat oudere mensen gemiddeld minder lang zijn dan jongere 
mensen, verwacht men dat de vuisthoogte van oudere mannen 
kleiner is dan die van mannen van 20 tot 60 jaar. 
De vuisthoogte van mannen van 20 tot 60 jaar is gemiddeld 
817 mm met een standaardafwijking van 47 mm. 
Bij een steekproef van 128 mannen van 70 jaar en ouder was 
de gemiddelde vuisthoogte 761 mm. 
Dit steekproefresultaat (761 mm) was ruim voldoende 
aanleiding om te concluderen dat de vuisthoogte van mannen 
van 70 jaar en ouder kleiner is dan die van mannen van 20 tot 60 jaar.  

6p 5 Bereken bij een steekproef van 128 mannen van 70 jaar en ouder tot welke 
waarde van het steekproefresultaat men deze conclusie nog kan trekken. Neem 
een significantieniveau van 5%. 
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Powerliften 
 
Powerliften is een krachtsport waarbij de sporter een zo groot mogelijk gewicht 
omhoog probeert te tillen. Het wordt beoefend door zowel mannen als vrouwen 
en er zijn drie categorieën: benchpress, squat en deadlift.  
In deze opgave beperken we ons tot benchpress voor mannen. Bij benchpress 
(bankdrukken) wordt een gewicht getild terwijl de sporter met zijn rug op een 
bank ligt. Zie de foto. 
 
foto 

 
 
Het lichaamsgewicht van powerlifters kan enorm uiteenlopen. In deze opgave 
gaan we ervan uit dat een powerlifter altijd minimaal 50 kg weegt. Iemand met 
een groot lichaamsgewicht kan meestal meer tillen dan iemand met een klein 
lichaamsgewicht. Om de prestaties van powerlifters met verschillend 
lichaamsgewicht met elkaar te kunnen vergelijken, moet er gecorrigeerd worden 
voor het lichaamsgewicht. Hiervoor bestaan diverse modellen. 
 
Volgens een theoretisch model moet je als volgt corrigeren voor het 
lichaamsgewicht: 

 theoretisch 0,66712
TP
L

=
⋅

 

In deze formule is T het getilde gewicht in kg en L het lichaamsgewicht in kg, 
met 50L ≥ . Het getal theoretischP  is een maat voor de prestatie: een grotere 
waarde van theoretischP  betekent een grotere prestatie. 
Een zwaardere powerlifter moet meer tillen dan een lichtere powerlifter om 
volgens het theoretisch model dezelfde prestatie te leveren. 
 
Een powerlifter van 70 kg tilt een gewicht van 150 kg. 

4p 6 Bereken hoeveel kg een powerlifter van 100 kg moet tillen om volgens het 
theoretisch model dezelfde prestatie te leveren.  
 
We bekijken een lichte powerlifter A met een lichaamsgewicht van 50 kg en een 
zware powerlifter B met een lichaamsgewicht van 150 kg. Als B volgens het 
theoretisch model dezelfde prestatie wil leveren als A, moet B een ruim twee 
keer zo groot gewicht tillen als A. 

4p 7 Toon dit aan.  
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In plaats van het theoretisch model kan men ook een andere formule gebruiken 
om te corrigeren voor het lichaamsgewicht. De formule van Siff is zo’n formule: 

 Siff

0,9371
11047408,15

TP

L

=
−

 

In deze formule geldt weer dat T het getilde gewicht in kg is en L het 
lichaamsgewicht in kg, met 50L ≥ . Het getal SiffP  is een maat voor de prestatie. 
 

5p 8 Bereken voor welke lichaamsgewichten de formule van Siff een hogere waarde 
voor de prestatie geeft dan het theoretische model. 
 
Ook voor de formule van Siff geldt dat een zwaardere powerlifter meer moet 
tillen voor dezelfde prestatie. Anders gezegd: als powerlifters hetzelfde gewicht 
tillen, is de prestatie volgens de formule kleiner naarmate de powerlifter 
zwaarder is.  
We kijken naar powerlifters die eenzelfde gewicht tillen, namelijk 80 kg. Voor 
deze situatie hangt de prestatie volgens de formule van Siff als volgt af van het 
lichaamsgewicht: 

 Siff

0,9371

80
11047408,15

P

L

=
−

 

Als het getilde gewicht 80 kg is, neemt de prestatie volgens deze formule altijd 
af als het lichaamsgewicht toeneemt. 

4p 9 Beredeneer dit aan de hand van de formule van Siff zonder te differentiëren. 
 
We kijken nu alleen nog maar naar het theoretisch model bij powerlifters die een 
gewicht van 120 kg tillen. Er geldt dan: 

 theoretisch 0,667
120

12
P

L
=

⋅
 

    figuur 1 
In figuur 1 is voor deze situatie een grafiek 
getekend van de prestatie ten opzichte van 
het lichaamsgewicht van de powerlifter. In 
deze grafiek is te zien dat het tillen van 
eenzelfde gewicht (van 120 kg) voor een 
lichtere powerlifter een hogere prestatie 
oplevert dan voor een zwaardere powerlifter.  
 
Twee powerlifters tillen allebei 120 kg. De 
ene powerlifter weegt 65 kg, de andere 
weegt 105 kg. Beide powerlifters besluiten af 
te vallen. In de grafiek is te zien dat de prestatie van de lichtste powerlifter het 
meest zal stijgen als ze allebei evenveel afvallen. Dit is ook in te zien door de 
afgeleide te gebruiken. 

4p 10 Toon met behulp van de afgeleide aan dat de prestatie van de lichtste 
powerlifter het meest zal stijgen als ze allebei evenveel afvallen.  
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Pakketshop 
 
Om een pakket te versturen, kun je bij het postkantoor en bij een aantal winkels 
terecht. Het tarief voor het versturen van een pakket wordt bepaald door de 
bestemming (de zone) en de afmetingen van het pakket (de maat). In deze 
opgave beperken we ons tot balkvormige pakketten. 
De maat wordt berekend door de kortste en de langste zijde van het pakket bij 
elkaar op te tellen. 
Hieronder vind je in tabel 1 de tarieven van DPD Pakketshop. Je ziet in de tabel 
bijvoorbeeld dat een pakket maat Small heeft als de lengte van de kortste en de 
langste zijde bij elkaar opgeteld hoogstens 50 cm is. 
 
tabel 1 
Tarieven 
Bestemming, zone, 
maat & tarief 

Small 
≤ 50 cm 

Medium 
≤ 70 cm 

Large 
≤ 90 cm 

Extra Large 
≤ maximaal 175 cm 

Nederland € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 

Zone 1 € 12,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 
Zone 2 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 28,00 
Zone 3 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 40,00 
Zone 4 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 

DPD behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds en met onmiddellijke ingang te wijzigen. 
Meting vindt plaats in DPD Pakketshop. 

Zone 1 België, Duitsland, Luxemburg 
Zone 2 Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 
Zone 3 Hongarije, Italië, Spanje, Zweden 
Zone 4 Bulgarije, Estland, Finland, Ierland, Letland, Portugal, Roemenië 

Tarieven per december 2008 

 
Bijvoorbeeld: je wilt een pakket van 28 cm × 31 cm × 36 cm versturen naar 
Polen. De lengte van de kortste en de langste zijde bij elkaar opgeteld is dan 
64 cm, dus het pakket heeft maat Medium. De kosten zijn dan € 19,00. 
 
Maartje wil een pakket versturen naar Hongarije. De afmetingen van het pakket 
zijn 31 cm × 45 cm × 86 cm. Bij het postkantoor kost het versturen van dit pakket 
€ 43,97. 

4p 11 Bereken hoeveel procent goedkoper het voor haar is om van DPD Pakketshop 
gebruik te maken. 
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Meneer Veer wil met DPD Pakketshop 
voor € 11,00 een pakket binnen Nederland 
versturen. Hij wil het volume van zijn 
pakket zo groot mogelijk maken. 
Hij concludeert dat hij er dan voor moet 
zorgen dat de lengte van de kortste en de 
langste zijde bij elkaar opgeteld precies 
90 cm moet zijn. 
Bovendien moet hij de lengte van de 
overblijvende zijde gelijk nemen aan de 
lengte van de langste zijde. Deze lengte 
noemt hij x (in cm). Zie figuur 1.  

figuur 1 

 
Voor het volume V (in cm3) van een pakket met al deze eigenschappen geldt 
dan de volgende formule:  
 2 390V x x= −  

5p 12 Bereken met behulp van differentiëren het maximale volume van het pakket van 
meneer Veer.  
 
In het algemeen noemen we de lengte van de kortste en de langste zijde bij 
elkaar opgeteld a. De lengte van de overblijvende zijde en de langste zijde zijn 
ook nu gelijk. Deze lengte noemen we weer x. Voor elke maat (Small, Medium, 
Large of Extra Large) is de formule voor het volume van een pakket met al deze 
eigenschappen van de vorm: 
 2 3V ax x= −  
Hierbij is een formule voor het maximale volume te maken. Deze formule is: 

 3
max

4
27

V a=  

6p 13 Toon de juistheid van de formule voor maxV  aan. 
 
 

x
x

90 - x

Pagina: 1097Voor 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).



 VW-1024-a-10-2-o 10 lees verder ►►►

Onregelmatige werkwoorden 
 
Veel werkwoorden die vroeger in het Nederlands onregelmatig waren, zijn in de 
loop der tijd regelmatig geworden. Een voorbeeld hiervan is het werkwoord 
“wassen”: vroeger was de verleden tijd hiervan: “wies”, nu zegt men: “waste”. 
Ook in het Engels doet dit verschijnsel zich voor. De Amerikaanse onderzoekers 
Lieberman en Michel hebben in 2007 met behulp van oude teksten de 
veranderingen bij 177 Engelse werkwoorden onderzocht. Ze merkten hierbij het 
volgende op: als onregelmatige werkwoorden vaker gebruikt worden, duurt het 
langer voordat ze regelmatig worden.  
 
De onderzoekers merkten op dat de tien meest gebruikte Engelse werkwoorden 
alle tien onregelmatig zijn. Om te onderzoeken hoe uitzonderlijk dit is, bekijken 
we tien willekeurig gekozen Engelse werkwoorden. In het hedendaagse Engels 
is slechts drie procent van alle werkwoorden onregelmatig. Daarom nemen we 
aan dat de kans dat een willekeurig gekozen Engels werkwoord onregelmatig is 
gelijk is aan 0,03. De kans dat tien willekeurig gekozen Engelse werkwoorden 
alle tien onregelmatig zijn, is dan heel klein. 

3p 14 Onderzoek of deze kans kleiner is dan 1 op de miljard. 
 
De onderzoekers hebben de 177 onderzochte werkwoorden ingedeeld in zes 
klassen, gerangschikt naar het gebruik ervan. In klasse 1 zitten de twee meest 
gebruikte werkwoorden, to be en to have, in klasse 6 de minst gebruikte. 
In het Oudengels (rond 800 na Chr.) waren alle 177 werkwoorden onregelmatig, 
in het Middelengels (rond 1200 na Chr.) waren er nog 145 onregelmatig en in 
het hedendaagse Engels (rond 2000 na Chr.) nog 98.  
Er zijn dus 79 werkwoorden regelmatig geworden. 
Het aantal werkwoorden dat regelmatig is geworden, verschilt per klasse: de 
twee onregelmatige werkwoorden van klasse 1 zijn nog steeds onregelmatig, die 
van klasse 6 zijn bijna allemaal regelmatig geworden. 
 
De onderzoekers gingen uit van exponentiële afname van het aantal 
onregelmatige werkwoorden in de loop van de tijd. Omdat de afnamesnelheid 
per klasse verschilt, heeft elke klasse een andere groeifactor. Voor elke klasse 
kan de halveringstijd berekend worden: na deze tijd is volgens het model in deze 
klasse nog de helft van de onregelmatige werkwoorden over; de andere helft is 
regelmatig geworden.  
 
In klasse 5 is het aantal onregelmatige werkwoorden afgenomen van 50 naar 14 
in 1200 jaar tijd. 

5p 15 Bereken met behulp van deze gegevens de halveringstijd voor klasse 5. Rond je 
antwoord af op honderden jaren. 
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Elke klasse heeft een bepaalde gebruiksfrequentie. Dit is een maat voor hoe 
vaak de werkwoorden in deze klasse gebruikt worden. Klasse 2 heeft 
bijvoorbeeld een gebruiksfrequentie van 210−  ofwel 0,01: dat betekent dat 
ongeveer 1 op de 100 gebruikte werkwoorden een werkwoord uit deze klasse is. 
In tabel 1 zie je voor enkele klassen de gebruiksfrequentie en de halveringstijd.  
 
tabel 1 

klasse gebruiksfrequentie F halveringstijd T (jaren)
3 31,6 10−⋅  5400 

4 42,2 10−⋅  2000 
 
Volgens de onderzoekers geldt voor de halveringstijd de volgende formule: 
 T c F= ⋅  
Hierin is T de halveringstijd in jaren, F de gebruiksfrequentie en c een 
constante.  
 

3p 16 Bereken de waarde van c in deze formule. Rond je antwoord af op 
duizendtallen. 
 
In een artikel in het dagblad Trouw van 29 oktober 2007 werd het bovenstaande 
onderzoek besproken. Omdat men in de krant niet graag een formule gebruikt, 
stond de conclusie in woorden omschreven. Er stond: 
“ ..... gebruiken we een werkwoord tien keer zo vaak als een ander, dan is het 
honderd keer zo resistent tegen vormveranderingen.” 
Met andere woorden: als een werkwoord 10 keer zo vaak gebruikt wordt, duurt 
het 100 keer zo lang voordat het regelmatig wordt. 
Irene beweert dat deze conclusie niet klopt en dat het zou moeten zijn: als een 
werkwoord 100 keer zo vaak gebruikt wordt, duurt het 10 keer zo lang voordat 
het regelmatig wordt. 

3p 17 Beredeneer aan de hand van de formule T c F= ⋅  dat Irene gelijk heeft. 
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Internetgebruik  
 
Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) beschreef in 2003 in een persbericht 
de omvang van het gebruik van de Personal Computer (PC) en internet. 
Hieronder zie je een citaat uit dat persbericht. 
 
citaat 
 
“Het aantal mensen dat thuis toegang heeft tot internet is in de jaren 1998 tot 
2002 verviervoudigd. Ruim zes van de tien mensen hebben in 2002 thuis 
toegang tot internet via een Personal Computer (PC). In 1998 was een op de 
vier PC’s thuis uitgerust met een internetaansluiting. Dit is toegenomen tot drie 
van de vier PC’s in 2002.” 
 
In het citaat wordt met ‘toegang tot internet’ en ‘een internetaansluiting’ 
hetzelfde bedoeld.  
 
De uitspraken in het citaat zijn gebaseerd op de cijfers in tabel 1. 
 
tabel 1 

PC-bezit (van mensen van 12 jaar en ouder) in procenten in 1998, 
2001 en 2002 

 PC PC met internetaansluiting 
leeftijd 1998 2001 2002 1998 2001 2002 
12-17 jaar 83 93 95 19 74 79 
18-24 jaar 71 84 87 18 62 69 
25-44 jaar 68 83 86 21 65 73 
45-64 jaar 57 73 78 15 55 64 
65 jaar en 
ouder 

13 25 29 2 14 20 

totaal 58 72 76 16 55 63 
 
De vier beweringen in het citaat kunnen aan de hand van de gegevens in de 
tabel worden gecontroleerd. 

4p 18 Onderzoek van elk van de vier beweringen in het citaat of ze in 
overeenstemming zijn met de gegevens in tabel 1. 
 
Een leerling maakte na het lezen van het persbericht een werkstuk over 
computergebruik. Daarvoor ondervroeg hij 80 mensen. Op basis van het citaat 
gaan we ervan uit dat 60% van de Nederlanders thuis een PC met 
internetaansluiting heeft. 

4p 19 Bereken de kans dat minstens 50 ondervraagden thuis een PC met 
internetaansluiting hadden. 
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Het percentage van de bevolking dat thuis de beschikking heeft over een PC 
met internetaansluiting is een aantal jaren zeer laag geweest. Wel was er steeds 
sprake van een toename. 
Op basis van de gegevens van het CBS kan men de volgende formule opstellen: 

 
69,4

1 3,445 0,42tP =
+ ⋅

  

Hierbij is P het percentage van de bevolking dat thuis een PC met 
internetaansluiting heeft en t de tijd in jaren met t = 0 op 1 juli 1998.  
De formule blijkt geldig te zijn vanaf 1990. 

4p 20 Bereken in welk jaar volgens bovenstaande formule slechts 1% van de 
bevolking thuis de beschikking had over een PC met internetaansluiting. 
 

einde  VW-1024-a-10-2-o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Antropometrie  
 

 1 maximumscore 3 
• De waarde van g in P(X ≤ g | μ = 2114 en σ = 117) = 0,98 moet worden 

berekend  1 
• Beschrijven hoe deze waarde van g met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 2355 mm (of 236 cm) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Voor mensen met een knieholtehoogte van 406 tot 486 kan de stoel 

precies op de goede hoogte ingesteld worden 1 
• Gevraagd wordt P(406 < X < 486 | μ = 464 en σ = 40) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 64% 1 
of 
• De zithoogte is normaal verdeeld met gemiddelde 494 en 

standaardafwijking 40 1 
• Gevraagd wordt P(436 < X < 516 | μ = 494 en σ = 40) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 64% 1 
 

 3 maximumscore 7 
• Met de formule berekenen dat g 1728x ≈  1 

• Met behulp van de formule berekenen dat g 104s ≈  2 

• P(X  > 1850 | μ = 1728 en σ = 104) ≈  0,12 dus 12% 1 
• P(X  > 1850 | μ = 1817 en σ = 83) ≈  0,345 1 
• P(X  > 1850 | μ = 1668 en σ = 67) ≈  0,003 1 
• 0,40 0,345 0,60 0,003 0,14⋅ + ⋅ ≈  dus 14% 1 
 

 4 maximumscore 4 
• 2 2 2

g m v m v m v( ) ( )s a a s a a x x= + ⋅ + ⋅ ⋅ −  1 

• m v 1a a+ = , dus 2 2 2
g m v m v( )s s a a x x= + ⋅ ⋅ −  1 

• 2
m v( ) 0x x− >  en ma  en va  zijn positief, dus 2

m v m v( ) 0a a x x⋅ ⋅ − >  1 

• Hieruit volgt 2 2
gs s> , dus gs s>  (want gs  en s  beide positief)  1 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 6 
• De hypothesen 0H :μ 817=  en 1H :μ 817<  1 

• Onder 0H  is de standaardafwijking in de steekproef 47 4,154
128

≈  1 

• Er moet gelden P(X < g | μ = 817 en σ = 4,154) < 0,05 1 
• Beschrijven hoe de maximale waarde van g gevonden kan worden 1 
• De uitkomst (ongeveer) 810,2 1 
• Bij een gemiddeld steekproefresultaat van 810 mm en lager kan de 

conclusie getrokken worden 1 
 
 

Powerliften 
 

 6 maximumscore 4 

• theoretisch 0,667
150

12 70
P =

⋅
 ( 0,735≈ ) 1 

• De vergelijking 0,6670,735
12 100

T
=

⋅
 moet worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) opgelost kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 190 (kg) 1 
 

 7 maximumscore 4 

• Er moet gelden: A B
0,667 0,66712 50 12 150

T T
=

⋅ ⋅
 1 

• Dit betekent 
0,667

B
0,667

A

12 150
12 50

T
T

⋅
=

⋅
 (of 

0,667

B A0,667
12 150
12 50

T T⋅
= ⋅

⋅
) 2 

• 
0,667

0,667
12 150 2,08
12 50
⋅

≈
⋅

 (dus het gestelde is waar) 1 

 
Opmerking 
Als uitsluitend met getallenvoorbeelden is gewerkt, maximaal 2 punten 
toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 5 

• Er moet gelden: 0,9371 0,667408,15 11047 12
T T

L L− >
− ⋅ ⋅

 1 

• Omdat T in beide formules gelijk is, moet de vergelijking 
0,9371 0,667408,15 11047 12L L−− ⋅ = ⋅  (of 

0,9371 0,667
1 1

408,15 11047 12L L− =
− ⋅ ⋅

) worden opgelost 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR opgelost kan worden 1 
• De oplossingen 73L ≈  en 104L ≈  1 
• De formule van Siff geeft een hogere waarde voor de prestatie als 

(50 ) 72L≤ ≤  of als 105L ≥   1 
 
Opmerking 
Als bij het oplossen van de vergelijking gebruik wordt gemaakt van een 
zelfgekozen waarde voor T, hiervoor maximaal 4 punten toekennen. 
 

 9 maximumscore 4 
• Als L toeneemt, neemt 0,9371L  toe 1 

• Dan neemt 0,9371

11047
L

 af 1 

• Dan wordt de noemer van SiffP  groter 1 
• Dus wordt de waarde van SiffP  kleiner (dus het gestelde is waar) 1 
 
Opmerking 
Als uitsluitend met een of meer getallenvoorbeelden is gewerkt, maximaal 
1 punt toekennen. 
 

 10 maximumscore 4 

• theoretisch 1,667
6,67P '

L
−

=  (of 1,667
theoretisch 6,67P ' L−= − ⋅ ) 2 

• Voor de lichtste powerlifter geldt theoretisch 0,006P ' ≈ −  en voor de 
zwaarste geldt theoretisch 0,003P ' ≈ −  1 

• 0,006 0,003− < −  en daaruit volgt dat de prestatie van de lichtste 
powerlifter het meest zal stijgen 1 
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Vraag Antwoord Scores

Pakketshop 
 

 11 maximumscore 4 
• Optellen van de kortste en langste zijde geeft 31 + 86 = 117 cm, dus 

maat Extra Large  1 
• Maat Extra Large, zone 3 kost € 40,- 1 

• 40 43,97 100% 9,03
43,97
−

⋅ ≈ −  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 9% goedkoper 1 
 

 12 maximumscore 5 
• 2( ) 180 3V ' x x x= −  1 
• Er moet gelden: 2180 3 0x x− =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het maximale volume treedt op voor 60x =  1 
• Het maximale volume is 108 000 (cm3) 1 
 

 13 maximumscore 6 
• 2( ) 2 3V ' x ax x= −  1 
• Er moet gelden dat 22 3 0ax x− =   1 
• (2 3 ) 0x a x− =  dus ( 0x =  of) 2 3 0a x− =  1 
• Voor 2

3x a=  is het volume maximaal (en bij 0x =  minimaal) 1 

• Dan is 2 2 2
max 3 3 3( )V a a a a= ⋅ ⋅ −  (of 2 32 2

max 3 3( ) ( )V a a a= ⋅ − ) 1 

• Dit herleiden tot 34
max 27V a=  1 
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Vraag Antwoord Scores

Onregelmatige werkwoorden  
 

 14 maximumscore 3 
• P(alle tien onregelmatig) = 100,03   1 
• 10 160,03 5,9 10−≈ ⋅  1 
• (1 op de miljard is 910− , dus) de kans is kleiner dan 1 op de miljard 1 
 

 15 maximumscore 5 

• De groeifactor per 1200 jaar is 14
50

 (= 0,28) 1 

• De groeifactor per 100 jaar is ( )
1

12

0, 28  ( 0,899≈ ) 1 

• 0,899 0,5H =  (met H in honderden jaren) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 7H ≈ , dus de halveringstijd is 700 jaar 1 

of 

• De groeifactor per 1200 jaar is 14
50

 (= 0,28) 1 

• 0,28 0,5t =  (met t in eenheden van 1200 jaar) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 0,545t ≈  1 
• 0,545 1200 700⋅ ≈ , dus de halveringstijd is 700 jaar 1 
 

 16 maximumscore 3 

• 35400 1,6 10c −= ⋅ ⋅  (of 42000 2,2 10c −= ⋅ ⋅ ) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 135 000 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Irene’s bewering komt neer op: als F 100 keer zo groot wordt, moet T 

10 keer zo groot worden 1 
• Als F 100 keer zo groot wordt, wordt F  10 keer zo groot 1 
• Uit de formule volgt: als F  10 keer zo groot wordt, wordt T ook 10 

keer zo groot (dus Irene heeft gelijk) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag louter getallenvoorbeelden worden 
gegeven, hiervoor geen punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Internetgebruik 
 

 18 maximumscore 4 

• 63
16

 vergelijken met “verviervoudigd” en de conclusie 1 

• 63% vergelijken met “ruim zes van de tien” en de conclusie 1 

• 16
58

 vergelijken met “een op de vier” en de conclusie 1 

• 63
76

 vergelijken met “drie op de vier” en de conclusie 1 

 
Opmerking 
In elk van de vier gevallen de conclusie dat het ongeveer overeenkomt of 
dat het niet (precies) overeenkomt goed rekenen. 
 

 19 maximumscore 4 
• De gevraagde kans is P( 50 0,6 en 80)X p n≥ = =  1 

• Dit is gelijk aan 1 P( 49 0,6 en 80)X p n− ≤ = =  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,369 1 
 

 20 maximumscore 4 

• Het opstellen van de vergelijking 69,4 1
1 3,445 0,42t =+ ⋅

 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 3,44t ≈ −  1 
• Het antwoord: (begin) 1995 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  VW-1024-a-10-2-c* 
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VW-1026-a-10-2-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 wiskunde C 
tevens oud programma wiskunde A1 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur

Pagina: 1111Voor 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).



 VW-1026-a-10-2-o 2 lees verder ►►►

OVERZICHT FORMULES 
 
Kansrekening  
Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: ( ) ( ) ( )E X Y E X E Y+ = +  

Voor onafhankelijke toevalsvariabelen X en Y geldt: 2 2σ( ) σ ( ) σ ( )X Y X Y+ = +  

n -wet: bij een serie van n onafhankelijk van elkaar herhaalde experimenten 
geldt voor de som S en het gemiddelde X  van de uitkomsten X: 

( ) ( )E S n E X= ⋅   σ( ) σ( )S n X= ⋅  

( ) ( )E X E X=   
σ( )σ( ) XX

n
=  

 
Binomiale verdeling  
Voor de binomiaal verdeelde toevalsvariabele X, waarbij n het aantal 
experimenten is en p de kans op succes per keer, geldt: 

P( ) (1 )k n kn
X k p p

k
−⎛ ⎞

= = ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 met k = 0, 1, 2, 3, …, n 

Verwachting: ( )E X n p= ⋅   Standaardafwijking: σ( ) (1 )X n p p= ⋅ ⋅ −  

 
Normale verdeling  
Voor een toevalsvariabele X die normaal verdeeld is met gemiddelde μ en 
standaardafwijking σ geldt: 

μ
σ

XZ −=  is standaard-normaal verdeeld en 
μP( ) P( )

σ
gX g Z −< = <  

 
Logaritmen  
regel  voorwaarde  

log log logg g ga b ab+ =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log log logg g g aa b
b

− =  > 0, 1, > 0, > 0 g g a b≠  

log logg p ga p a= ⋅  > 0, 1, > 0 g g a≠  

loglog
log

p
g

p
aa
g

=  > 0, 1, > 0, > 0, 1 g g a p p≠ ≠
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Denksport 
 
Een bekende denksport is schaken. Een aantal schakers is lid van de KNSB 
(Koninklijke Nederlandse Schaakbond). Het ledenaantal van de KNSB verschilt 
van jaar tot jaar. In figuur 1 is weergegeven hoe het ledenaantal verliep in de 
periode 1963 tot en met 2003.  
 

figuur 1 
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De grafiek in figuur 1 wekt op het eerste gezicht de indruk dat het ledenaantal 
van de KNSB in de periode 1963-1975 snel is gestegen. Maar er is iets 
merkwaardigs aan de hand met de schaalverdeling van de horizontale as: 
voor de periode 1975-2003 is ieder jaar met een eigen maatstreepje 
aangegeven. Voor de periode 1963-1975 is dat niet het geval.  

4p 1 Onderzoek met behulp van figuur 1 of de gemiddelde toename per jaar van  
het ledenaantal in de periode 1963-1975 groter of kleiner is dan in de periode 
1975-1978.  
 
Behalve schaken zijn ook dammen en bridge bekende denksporten. In figuur 2 
zijn de aantallen schakers, dammers en bridgers weergegeven als percentage 
van het totale aantal sporters in Nederland. Het gaat hierbij alleen om sporters 
die als lid geregistreerd staan.  
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figuur 2  
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Het aandeel van de dammers loopt terug van 0,28% in 1979 tot 0,18% in 2003 
volgens een nagenoeg rechte lijn. 

4p 2 Bereken in welk jaar er geen geregistreerde dammers meer zullen zijn als de 
afname zich volgens die lijn blijft voortzetten. 
 
In figuur 2 kun je aflezen dat in 1990 ongeveer 1,85% van alle geregistreerde 
sporters uit bridgers bestond. Door de gegevens van figuur 2 te combineren met 
die van figuur 1 kun je berekenen hoeveel geregistreerde bridgers er in 1990 in 
Nederland waren. 

4p 3 Onderzoek hoeveel geregistreerde bridgers er in 1990 in Nederland waren. 
 
Dammen is een denksport waarbij twee spelers tegen elkaar spelen. De ene 
speler speelt met witte damstenen en de andere speler met zwarte damstenen. 
De speler die met ‘wit’ speelt, mag de eerste zet doen.  
Lars en Marcel spelen elke week tegen elkaar een spelletje dammen. Door een 
zuivere munt op te gooien, bepalen zij wie met wit mag spelen. Beiden hebben 
dus een kans van 1

2  op ‘wit’. 

4p 4 Bereken de kans dat Lars in de komende 10 weken ten minste 8 keer ‘wit’ heeft. 
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Pakketshop 
 
Om een pakket te versturen, kun je bij het postkantoor en bij een aantal winkels 
terecht. Het tarief voor het versturen van een pakket wordt bepaald door de 
bestemming (de zone) en de afmetingen van het pakket (de maat). In deze 
opgave beperken we ons tot balkvormige pakketten. 
De maat wordt berekend door de kortste en de langste zijde van het pakket bij 
elkaar op te tellen. 
Hieronder vind je in tabel 1 de tarieven van DPD Pakketshop. Je ziet in de tabel 
bijvoorbeeld dat een pakket maat Small heeft als de lengte van de kortste en de 
langste zijde bij elkaar opgeteld hoogstens 50 cm is. 
 
tabel 1 
Tarieven 
Bestemming, zone, 
maat & tarief 

Small 
≤ 50 cm 

Medium 
≤ 70 cm 

Large 
≤ 90 cm 

Extra Large 
≤ maximaal 175 cm 

Nederland € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 

Zone 1 € 12,00 € 15,00 € 19,00 € 22,00 
Zone 2 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 28,00 
Zone 3 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 40,00 
Zone 4 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 

DPD behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds en met onmiddellijke ingang te wijzigen. 
Meting vindt plaats in DPD Pakketshop. 

Zone 1 België, Duitsland, Luxemburg 
Zone 2 Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 
Zone 3 Hongarije, Italië, Spanje, Zweden 
Zone 4 Bulgarije, Estland, Finland, Ierland, Letland, Portugal, Roemenië 

Tarieven per december 2008 

 
Bijvoorbeeld: je wilt een pakket van 28 cm × 31 cm × 36 cm versturen naar 
Polen. De lengte van de kortste en de langste zijde bij elkaar opgeteld is dan 
64 cm, dus het pakket heeft maat Medium. De kosten zijn dan € 19,00. 
 
Maartje wil een pakket versturen naar Hongarije. De afmetingen van het pakket 
zijn 31 cm × 45 cm × 86 cm. Bij het postkantoor kost het versturen van dit pakket 
€ 43,97. 

4p 5 Bereken hoeveel procent goedkoper het voor haar is om van DPD Pakketshop 
gebruik te maken. 
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Arne heeft via internet een 58 cm hoge vaas verkocht. Voor de koper in Zweden 
heeft hij € 30,00 verzendkosten gerekend. Arne wil de vaas verpakken in een 
60 cm hoge doos. Om breken te voorkomen, omhult hij de vaas met zacht 
opvulmateriaal. Arne wil de lengte en de breedte van het pakket zo groot 
mogelijk laten zijn, om de vaas met zo veel mogelijk zacht opvulmateriaal te 
kunnen omhullen. Uiteraard wil hij zelf bij DPD Pakketshop niet meer dan 
€ 30,00 aan verzendkosten besteden. 

3p 6 Bereken de maximale afmetingen van Arne’s pakket.  
 
Meneer Veer wil met DPD Pakketshop 
voor € 11,00 een pakket binnen Nederland 
versturen. Hij wil het volume van zijn 
pakket zo groot mogelijk maken. 
Hij concludeert dat hij er dan voor moet 
zorgen dat de lengte van de kortste en de 
langste zijde bij elkaar opgeteld precies 
90 cm moet zijn. 
Bovendien moet hij de lengte van de 
overblijvende zijde gelijk nemen aan de 
lengte van de langste zijde. Deze lengte 
noemt hij x (in cm). Zie figuur 1. 

figuur 1 

 
Voor het volume V (in cm3) van een pakket met al deze eigenschappen geldt 
dan de volgende formule:  
 2 390V x x= −  

3p 7 Toon de juistheid van de formule voor V aan. 
 
De zaken van DPD Pakketshop gaan goed. Begin 2003 is de onderneming van 
start gegaan. In het eerste jaar zijn er 37 000 pakketten bezorgd en waren er 
5 werknemers in dienst. Het aantal te bezorgen pakketten bleek de afgelopen 
jaren toe te nemen met ongeveer 20% per jaar en men verwacht dat het de 
komende jaren nog zo zal blijven groeien. Per 10 000 pakketten meer wordt er 
1 extra werknemer aangenomen. 

5p 8 Bereken hoeveel werknemers er eind 2015 dan meer zullen zijn dan in 2003. 
 

x
x

90 - x
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Antropometrie 
 
Een ontwerp moet niet alleen mooi, maar ook functioneel zijn. Bij veel 
ontwerpen wordt daarom rekening gehouden met de maten van het menselijk 
lichaam. Ontwerpers maken daarom vaak gebruik van antropometrietabellen. 
Dit zijn tabellen waarin het gemiddelde en de standaardafwijking van allerlei 
afmetingen van het menselijk lichaam staan. Al deze lichaamsmaten zijn (bij 
benadering) normaal verdeeld.  
 
Om te zorgen dat een kamer als comfortabel ervaren wordt,  figuur 1 
moet de hoogte ervan minimaal gelijk zijn aan de reikhoogte 
(zie figuur 1). Bij de bouw van een nieuwe studentenflat wil men dat 
de kamers door minstens 98% van de studenten als comfortabel 
ervaren worden. De reikhoogte van Nederlandse studenten is 
gemiddeld 2114 mm met een standaardafwijking van 117 mm.  

3p 9 Bereken hoe hoog men de kamers minimaal moet maken. 
 
Ook bij het inrichten van een optimale werkplek houdt men 
rekening met lichaamsmaten. Een bureaustoel heeft precies de 
goede zithoogte als de zithoogte gelijk is aan de knieholtehoogte 
van een persoon plus 30 mm voor de schoenzool.  
Van een bureaustoel is de zithoogte verstelbaar van 436 tot 
516 mm. De knieholtehoogte is gemiddeld 464 mm met een 
standaardafwijking van 40 mm. 

4p 10 Bereken voor hoeveel procent van de mensen deze stoel op precies de goede 
zithoogte ingesteld kan worden. 
 
Bij bovenstaande vragen is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en 
vrouwen. In werkelijkheid staan in antropometrietabellen de lichaamsmaten voor 
mannen en vrouwen apart vermeld. Zie bijvoorbeeld de gegevens voor 
lichaamslengte in mm in tabel 1. 
 
tabel 1 

 man 
gemiddeld

man 
standaard-
afwijking 

vrouw 
gemiddeld 

vrouw 
standaard-
afwijking 

lichaamslengte 
in mm 1817 83 1668 67 

 
Vaak maakt men voor een gemengde groep toch gebruik van één normale 
verdeling. Dit is dan een vrij ruwe benadering. Het gemiddelde en de 
standaardafwijking van deze normale verdeling berekent men met behulp van de 
volgende formules: 

g m m v vx a x a x= ⋅ + ⋅   
2 2 2 2

g m m v v m v m v( )s a s a s a a x x= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −  

reikhoogte
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Hierin is: 
− gx  het gemiddelde van de gemengde groep; 

− mx  en vx  het gemiddelde van de mannen respectievelijk vrouwen; 
− sg de standaardafwijking van de gemengde groep; 
− sm en sv de standaardafwijking van de mannen respectievelijk vrouwen; 
− am het aandeel mannen in de groep en av het aandeel vrouwen. Er geldt dus 

altijd am + av = 1. 
 
Een groep bestaat uit 40% mannen en 60% vrouwen, dus am = 0,40 en 
av = 0,60. Men kan op twee manieren berekenen hoeveel procent van deze 
groep langer is dan 185 cm:  
− met behulp van één normale verdeling voor de gemengde groep en de 

hierboven gegeven formules voor het gemiddelde en de standaardafwijking; 
− zonder gebruik te maken van deze formules, met behulp van de aparte 

gegevens voor mannen en vrouwen. 
De uitkomsten van beide berekeningswijzen zullen in het algemeen verschillen. 

7p 11 Bereken op beide manieren hoeveel procent van deze groep langer is dan 
185 cm. 
 
Voor sommige lichaamsafmetingen geldt dat het gemiddelde voor mannen en 
vrouwen verschillend is, maar de standaardafwijking gelijk. We noemen deze 
standaardafwijking s. Er geldt dus: sm = sv = s. 
In figuur 2 hieronder zie je een schets van de verdelingskrommen die bij zo’n 
situatie horen. De gemengde groep (mannen en vrouwen samen) heeft een 
grotere spreiding dan elke groep afzonderlijk. Als je in figuur 2 de grafiek voor 
de gemengde groep zou tekenen, zou deze breder zijn dan de grafieken voor 
mannen en vrouwen afzonderlijk. 
 
figuur 2 

vrouwen mannen

 
 
Om de standaardafwijking voor deze gemengde groep te berekenen, kan de 
formule voor 2

gs  geschreven worden als 2 2 2 2
g m v m v m v( )s a s a s a a x x= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − . 

In situaties waarin de standaardafwijking en het gemiddelde voor mannen en 
vrouwen gelijk zijn, kan deze formule geschreven worden als 2 2

gs s= . 

3p 12 Toon aan dat dit laatste inderdaad het geval is. 
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Onregelmatige werkwoorden 
 
Veel werkwoorden die vroeger in het Nederlands onregelmatig waren, zijn in de 
loop der tijd regelmatig geworden. Een voorbeeld hiervan is het werkwoord 
“wassen”: vroeger was de verleden tijd hiervan: “wies”, nu zegt men: “waste”. 
Ook in het Engels doet dit verschijnsel zich voor. De Amerikaanse onderzoekers 
Lieberman en Michel hebben in 2007 met behulp van oude teksten de 
veranderingen bij 177 Engelse werkwoorden onderzocht. Ze merkten hierbij het 
volgende op: als onregelmatige werkwoorden vaker gebruikt worden, duurt het 
langer voordat ze regelmatig worden.  
 
De onderzoekers merkten op dat de tien meest gebruikte Engelse werkwoorden 
alle tien onregelmatig zijn. Om te onderzoeken hoe uitzonderlijk dit is, bekijken 
we tien willekeurig gekozen Engelse werkwoorden. In het hedendaagse Engels 
is slechts drie procent van alle werkwoorden onregelmatig. Daarom nemen we 
aan dat de kans dat een willekeurig gekozen Engels werkwoord onregelmatig is 
gelijk is aan 0,03. De kans dat tien willekeurig gekozen Engelse werkwoorden 
alle tien onregelmatig zijn, is dan heel klein. 

3p 13 Onderzoek of deze kans kleiner is dan 1 op de miljard. 
 
De onderzoekers hebben de 177 onderzochte werkwoorden ingedeeld in zes 
klassen, gerangschikt naar het gebruik ervan. In klasse 1 zitten de twee meest 
gebruikte werkwoorden, to be en to have, in klasse 6 de minst gebruikte. 
In het Oudengels (rond 800 na Chr.) waren alle 177 werkwoorden onregelmatig, 
in het Middelengels (rond 1200 na Chr.) waren er nog 145 onregelmatig en in 
het hedendaagse Engels (rond 2000 na Chr.) nog 98.  
Er zijn dus 79 werkwoorden regelmatig geworden. 
Het aantal werkwoorden dat regelmatig is geworden, verschilt per klasse: de 
twee onregelmatige werkwoorden van klasse 1 zijn nog steeds onregelmatig, die 
van klasse 6 zijn bijna allemaal regelmatig geworden. 
 
De onderzoekers gingen uit van exponentiële afname van het aantal 
onregelmatige werkwoorden in de loop van de tijd. Omdat de afnamesnelheid 
per klasse verschilt, heeft elke klasse een andere groeifactor. Voor elke klasse 
kan de halveringstijd berekend worden: na deze tijd is volgens het model in deze 
klasse nog de helft van de onregelmatige werkwoorden over; de andere helft is 
regelmatig geworden.  
 
In klasse 5 is het aantal onregelmatige werkwoorden afgenomen van 50 naar 14 
in 1200 jaar tijd. 

5p 14 Bereken met behulp van deze gegevens de halveringstijd voor klasse 5. Rond je 
antwoord af op honderden jaren. 
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Elke klasse heeft een bepaalde gebruiksfrequentie. Dit is een maat voor hoe 
vaak de werkwoorden in deze klasse gebruikt worden. Klasse 2 heeft 
bijvoorbeeld een gebruiksfrequentie van 210−  ofwel 0,01: dat betekent dat 
ongeveer 1 op de 100 gebruikte werkwoorden een werkwoord uit deze klasse is. 
In tabel 1 zie je voor enkele klassen de gebruiksfrequentie en de halveringstijd.  
 
tabel 1 

klasse gebruiksfrequentie F halveringstijd T (jaren)
3 31,6 10−⋅  5400 

4 42,2 10−⋅  2000 
 
Volgens de onderzoekers geldt voor de halveringstijd de volgende formule: 
 T c F= ⋅  
Hierin is T de halveringstijd in jaren, F de gebruiksfrequentie en c een 
constante.  
 

3p 15 Bereken de waarde van c in deze formule. Rond je antwoord af op 
duizendtallen. 
 
In een artikel in het dagblad Trouw van 29 oktober 2007 werd het bovenstaande 
onderzoek besproken. Omdat men in de krant niet graag een formule gebruikt, 
stond de conclusie in woorden omschreven. Er stond: 
“ ..... gebruiken we een werkwoord tien keer zo vaak als een ander, dan is het 
honderd keer zo resistent tegen vormveranderingen.” 
Met andere woorden: als een werkwoord 10 keer zo vaak gebruikt wordt, duurt 
het 100 keer zo lang voordat het regelmatig wordt. 
Irene beweert dat deze conclusie niet klopt en dat het zou moeten zijn: als een 
werkwoord 100 keer zo vaak gebruikt wordt, duurt het 10 keer zo lang voordat 
het regelmatig wordt. 

3p 16 Beredeneer aan de hand van de formule T c F= ⋅  dat Irene gelijk heeft. 
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Emancipatie en werk 
 
In een bedrijf werken 1436 mannen en 1175 vrouwen. De directie van dit bedrijf 
heeft door een onderzoeksbureau laten onderzoeken hoe men de sfeer op het 
werk ervaart, met name op het gebied van vrouwenemancipatie.  
 
Omdat er meer mannen dan vrouwen in het bedrijf werken, vroegen de 
onderzoekers zich af of het aannamebeleid wel eerlijk is: dat wil zeggen of bij dit 
bedrijf de kans om aangenomen te worden voor mannen en vrouwen gelijk is. 
Volgens de directie is het aannamebeleid eerlijk. Immers, in de afgelopen 
10 jaar hebben 5144 mensen naar een baan bij dit bedrijf gesolliciteerd: 
3112 mannen en 2032 vrouwen. Van al deze sollicitanten werden 236 mannen 
en 164 vrouwen aangenomen. 

3p 17 Laat zien hoe met deze gegevens kan worden verdedigd dat het aannamebeleid 
eerlijk is.  
 
Als eerste verkennend onderzoek wilde het onderzoeksbureau onder vijf 
willekeurig gekozen werknemers van het bedrijf een enquête afnemen. 

3p 18 Bereken de kans dat er bij de vijf gekozen werknemers precies vier vrouwen 
zijn. 
 
In de volgende fase van het onderzoek werd aan iedere werknemer een 
vragenlijst voorgelegd. Eén van de vragen was of men zich wel eens oneerlijk 
behandeld voelde door een leidinggevende binnen het bedrijf. In het onderzoek 
werden de leeftijd en het geslacht van de ondervraagde meegenomen. 
De resultaten zijn verwerkt in tabel 1. 
 
tabel 1 

 voelt zich nooit oneerlijk 
behandeld 

voelt zich wel eens 
oneerlijk behandeld 

leeftijd  40 of jonger boven 40  40 of jonger boven 40 
man 548 388 285 215 
vrouw 277 340 301 257 

 
Met behulp van deze tabel kan men de vraag beantwoorden of het in de groep 
vrouwelijke werknemers boven de 40 relatief vaker voorkomt dat iemand zich 
wel eens oneerlijk behandeld voelt dan in de groep mannelijke werknemers 
boven de 40. 
 

3p 19 Beantwoord deze vraag. Licht je antwoord toe met een berekening. 
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Het onderzoeksbureau wil personen die zich wel eens oneerlijk behandeld 
voelen uitgebreider interviewen. Op het vragenformulier heeft 20% van de 
mannen die zich wel eens oneerlijk behandeld voelen aangegeven voor zo’n 
interview beschikbaar te zijn. Bij de vrouwen die zich wel eens oneerlijk 
behandeld voelen is dit slechts 12%. 

3p 20 Bereken hoeveel personen voor zo’n interview beschikbaar zijn. 
 
Na afloop van het onderzoek adviseerde het onderzoeksbureau onder andere 
om bij de verkiezing van drie nieuwe leden voor de ondernemingsraad een 
nieuw kiessysteem in te voeren: de methode van cumulatieve stemmen. 
Deze methode werkt als volgt: iedere werknemer mag drie stemmen uitbrengen. 
Deze stemmen mogen alledrie op één kandidaat worden uitgebracht, of over 
twee kandidaten verdeeld (de ene kandidaat krijgt één stem en de andere twee), 
of over drie kandidaten verdeeld (alle drie kandidaten krijgen één stem). De drie 
kandidaten die de meeste stemmen krijgen, komen in de ondernemingsraad. 
Een voordeel van de methode van cumulatieve stemmen is dat 
minderheidsgroepen meer kans hebben hun kandidaat gekozen te krijgen. 
 
Uit vier kandidaten, waaronder één vrouwelijke kandidaat, worden drie nieuwe 
leden voor de ondernemingsraad gekozen. Een aantal vrouwen in het bedrijf 
richt een actiegroep op om de vrouwelijke kandidaat in de ondernemingsraad te 
krijgen. Binnen de actiegroep wordt afgesproken dat iedereen zijn of haar drie 
stemmen op die vrouwelijke kandidaat uitbrengt. In het bedrijf werken nog 
steeds in totaal 2611 mensen. 

5p 21 Bereken hoe groot de actiegroep moet zijn om de vrouwelijke kandidaat met 
zekerheid verkozen te krijgen.  
 

einde  VW-1026-a-10-2-o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde C 
tevens oud programma wiskunde A1 

 

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 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Denksport 
 

 1 maximumscore 4 
• In de periode 1963-1975 is de toename 23000 14500 8500− =  (± 1000) 1 
• De gemiddelde toename per jaar is dan 8500 :12 700≈  1 
• In de periode 1975-1978 is de gemiddelde toename per jaar 

3500 : 3 1200≈  (± 200) 1 
• In de periode 1963-1975 was de gemiddelde toename per jaar kleiner 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Een afname van 0,1 per 24 jaar komt overeen met een afname van 0,28 

per t jaar (weergegeven in bijvoorbeeld een verhoudingstabel) 1 

• Een berekening als 0, 28 24
0,1
⋅  1 

• Dit geeft ongeveer 67 jaar 1 
• Dat komt overeen met het jaar 2046 (of 2047) 1 
of 

• De lijn daalt met 0,1 ( 0,0042)
24

≈  per jaar 1 

• Een vergelijking van de lijn is bijvoorbeeld (met t = 0 in 1979): 
0, 28 0,0042p t= − ⋅  1 

• 0,28 0,0042 0t− ⋅ =  geeft 67t ≈  1 
• Dat komt overeen met het jaar 2046 (of 2047) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Aflezen van het percentage schakers in 1990: (ongeveer) 0,75% 1 
• Dit komt overeen met 29 500 schakers in 1990 1 

• Het aantal bridgers in 1990 was 1,85 29500
0,75

⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 73 000 1 
 
Opmerking 
Bij het aflezen van het aantal schakers in 1990 is een marge van 500 
toegestaan. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 4 
• Het betreft een binomiale kans(verdeling) met n = 10 en p = 0,5 1 
• P( 8) 1 P( 7)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,055 1 
 
 

Pakketshop 
 

 5 maximumscore 4 
• Optellen van de kortste en langste zijde geeft 31 + 86 = 117 cm, dus 

maat Extra Large  1 
• Maat Extra Large, zone 3 kost € 40,- 1 

• 40 43,97 100% 9,03
43,97
−

⋅ ≈ −  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 9% goedkoper 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Het pakket heeft maat Large 1 
• De kleinste zijde is 90 – 60 = 30 (cm) 1 
• De maximale afmetingen zijn dan 30 cm × 60 cm × 60 cm 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Het volume is lengte ×  breedte ×  hoogte 1 
• (90 )V x x x= ⋅ ⋅ −  1 
• Dit herleiden tot 2 390V x x= −  1 
 

 8 maximumscore 5 
• Van 2003 tot en met 2015 zijn 12 jaren 1 
• Er is sprake van exponentiële groei met groeifactor 1,2 (per jaar) 1 
• 1237000 1,2 330000⋅ ≈  1 
• Dat is een toename van 330000 37000 293000− =  pakketten 1 
• 293000 :10000 29,3=  dus 29 werknemers meer 1 
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Vraag Antwoord Scores

Antropometrie 
 

 9 maximumscore 3 
• De waarde van g in P(X ≤ g | μ = 2114 en σ = 117) = 0,98 moet worden 

berekend  1 
• Beschrijven hoe deze waarde van g met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 2355 mm (of 236 cm) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Voor mensen met een knieholtehoogte van 406 tot 486 kan de stoel 

precies op de goede hoogte ingesteld worden 1 
• Gevraagd wordt P(406 < X < 486 | μ = 464 en σ = 40) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 64% 1 
of 
• De zithoogte is normaal verdeeld met gemiddelde 494 en 

standaardafwijking 40 1 
• Gevraagd wordt P(436 < X < 516 | μ = 494 en σ = 40) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 64% 1 
 

 11 maximumscore 7 
• Met de formule berekenen dat g 1728x ≈  1 

• Met behulp van de formule berekenen dat g 104s ≈  2 
• P(X  > 1850 | μ = 1728 en σ = 104) ≈  0,12 dus 12% 1 
• P(X  > 1850 | μ = 1817 en σ = 83) ≈  0,345 1 
• P(X  > 1850 | μ = 1668 en σ = 67) ≈  0,003 1 
• 0,40 0,345 0,60 0,003 0,14⋅ + ⋅ ≈  dus 14% 1 
 

 12 maximumscore 3 
• Omdat m vx x=  is de laatste term in de formule voor 2

gs  gelijk aan 0 1 

• Dan is 2 2 2
g m vs a s a s= ⋅ + ⋅  1 

• Omdat m v 1a a+ = , is 2 2
gs s=  1 
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Vraag Antwoord Scores

Onregelmatige werkwoorden  
 

 13 maximumscore 3 
• P(alle tien onregelmatig) = 100,03   1 
• 10 160,03 5,9 10−≈ ⋅  1 
• (1 op de miljard is 910− , dus) de kans is kleiner dan 1 op de miljard 1 
 

 14 maximumscore 5 

• De groeifactor per 1200 jaar is 14
50

 (= 0,28) 1 

• De groeifactor per 100 jaar is ( )
1

12

0, 28  ( 0,899≈ ) 1 

• 0,899 0,5H =  (met H in honderden jaren) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 7H ≈ , dus de halveringstijd is 700 jaar 1 

of 

• De groeifactor per 1200 jaar is 14
50

 (= 0,28) 1 

• 0,28 0,5t =  (met t in eenheden van 1200 jaar) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• 0,545t ≈  1 
• 0,545 1200 700⋅ ≈ , dus de halveringstijd is 700 jaar 1 
 

 15 maximumscore 3 

• 35400 1,6 10c −= ⋅ ⋅  (of 42000 2,2 10c −= ⋅ ⋅ ) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 135 000 1 
 

 16 maximumscore 3 
• Irene’s bewering komt neer op: als F 100 keer zo groot wordt, moet T 

10 keer zo groot worden 1 
• Als F 100 keer zo groot wordt, wordt F  10 keer zo groot 1 
• Uit de formule volgt: als F  10 keer zo groot wordt, wordt T ook 10 

keer zo groot (dus Irene heeft gelijk) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag louter getallenvoorbeelden worden 
gegeven, hiervoor geen punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Emancipatie en werk 
 

 17 maximumscore 3 
• De kans dat een mannelijke sollicitant wordt aangenomen, is 

236
3112

≈ 0,076 1 

• De kans dat een vrouwelijke sollicitant wordt aangenomen, is 
164
2032

≈ 0,081 1 

• Deze kansen zijn ongeveer gelijk, dus het aannamebeleid is eerlijk 1 
 

 18 maximumscore 3 

• P(aantal vrouwen = 4) = 

1175 1436
4 1

2611
5

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,113 1 
of 

• P(aantal vrouwen = 4) = 
5 1175 1174 1173 1172 1436
1 2611 2610 2609 2608 2607
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,113 1 
of 
• Omdat er sprake is van een relatief kleine steekproef uit een grote 

populatie kan de gevraagde kans worden benaderd met behulp van een 

binomiale verdeling met 5n =  en 1175 0,45
2611

p = ≈  1 

• Beschrijven hoe de kans P(aantal vrouwen = 4) met behulp van deze 
binomiale verdeling berekend kan worden 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,113 1 
 

 19 maximumscore 3 

• 215 100% 36%
215 388

⋅ ≈
+

 van de mannen boven de 40 voelt zich wel eens 

oneerlijk behandeld  1 

• Voor de vrouwen boven de 40 is dit 257 100% 43%
257 340

⋅ ≈
+

 1 

• Een passende conclusie 1 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 3 
• 215 285 500+ =  mannen en 257 301 558+ =  vrouwen voelen zich wel 

eens oneerlijk behandeld  1 
• Hiervan zijn er 100 mannen en 67 vrouwen beschikbaar voor een 

interview 1 
• Dus er zijn 167 personen beschikbaar 1 
 

 21 maximumscore 5 
• Veronderstel dat de actiegroep x  leden heeft, dan krijgt de vrouwelijke 

kandidaat 3x  stemmen 1 
• In totaal zijn er dan nog 3 (2611 )x⋅ −  stemmen over voor de andere drie 

kandidaten 1 
• In het voor de actiegroep ongunstigste geval krijgen de drie andere 

kandidaten elk 1
3  deel van deze stemmen, dus 2611 x−  stemmen 1 

• Hieruit volgt de ongelijkheid 3 2611x x> −  1 
• Het antwoord 652,75x > , dus minimaal 653 mensen 1 

of 
• Er zijn in totaal 2611 maal 3 is 7833 stemmen 1 

• 7833 1958,25
4

=  is de uiterste grens om gekozen te worden 1 

• 1959 stemmen voor de kandidaat van de actiegroep is echt voldoende 
om gekozen te worden (de drie andere kandidaten hebben dan 
bijvoorbeeld elk 1958 stemmen, of anders bijvoorbeeld 1959, 1958 en 
1957 stemmen; er is dan altijd minstens een kandidaat met minder dan 
1959 stemmen) 2 

• Dus minstens 653 leden 1 
 
Opmerking 

Als het antwoord is gevonden via een berekening als 2611 652,75
4

=  zonder 

nadere toelichting, hiervoor maximaal 2 punten toekennen. 
 
 

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  VW-1026-a-10-2-c* 
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925-0141-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 25 mei
13.30 - 16.30 uur
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Emissierechten 
 
Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) onder controle te krijgen verdeelt de 
overheid elk jaar zogenoemde emissierechten onder bedrijven die CO2 uitstoten. 
Eén emissierecht betekent dat een bedrijf het recht heeft om in een jaar één 
ton CO2 uit te stoten. 
 
In 2005 stootte de Nederlandse industrie 80,4 miljoen ton CO2 uit. Dat was 
8 procent minder dan ze van de overheid aan emissierechten had gekregen. 

3p 1 Bereken hoeveel emissierechten de overheid in 2005 had verdeeld onder de 
Nederlandse industrie. 
 
Wanneer een bedrijf meer emissierechten heeft dan het aan CO2 uitstoot, kan 
het de overgebleven rechten verkopen aan een bedrijf dat nog emissierechten 
nodig heeft. Deze handel in emissierechten vindt plaats op de Amsterdamse 
klimaatbeurs ECX.  
Aan de hand van een voorbeeld gaan we in de rest van deze opgave na wat de 
handel in emissierechten voor een bedrijf kan betekenen. 
 
Het bedrijf Fychem stoot per jaar 100 000 ton CO2 uit en beschikt over slechts 
95 000 emissierechten. We onderzoeken de volgende twee mogelijkheden: 
− mogelijkheid 1: het bedrijf koopt er 5000 emissierechten bij; 
− mogelijkheid 2: het bedrijf neemt maatregelen om de uitstoot tot 90 000 ton 

CO2 terug te brengen. Dit kost het bedrijf 60 000 euro. Het bedrijf houdt nu 
5000 emissierechten over en verkoopt die op de beurs. 

 
We gaan ervan uit dat de koopprijs en de verkoopprijs van een emissierecht 
even groot zijn en noemen dat de prijs van een emissierecht. Afhankelijk van de 
prijs van een emissierecht kun je uitrekenen welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. 
 
Neem aan dat de prijs van een emissierecht gelijk is aan 10 euro. 

3p 2 Onderzoek welke mogelijkheid voor Fychem het voordeligst is.  
 
De prijs van een emissierecht op de klimaatbeurs varieert. Bij een andere prijs 
dan 10 euro moet opnieuw bekeken worden welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. Er is een prijs waarbij het voor Fychem niet 
uitmaakt welke van de twee genoemde mogelijkheden wordt gekozen. 

4p 3 Bereken in dat geval de prijs van een emissierecht. 
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De kosten om de uitstoot van CO2 te verminderen hangen af van de hoeveelheid 
waarmee de uitstoot wordt verminderd. Voor Fychem geldt de volgende formule: 

  
540( )

100000
xK x

x
=

−
 

In deze formule stelt K de kosten voor in duizenden euro’s en x het aantal ton 
waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. 
 
Hoe meer Fychem de uitstoot van CO2 vermindert, des te meer kosten zal het 
bedrijf hiervoor moeten maken. 

4p 4 Beredeneer dit aan de hand van de formule voor K zonder getallenvoorbeelden 
te geven. 
 
Wanneer Fychem veel investeert in het verminderen van de uitstoot van CO2, 
kan het bedrijf de overtollige emissierechten verkopen op de klimaatbeurs. 
Voor de winst die Fychem zo kan behalen geldt de formule: 

  
5400,001 ( 5000)

100000
xW p x

x
= ⋅ ⋅ − −

−
 

In deze formule is W de winst van Fychem in duizenden euro’s, p de prijs van 
een emissierecht in euro’s en x het aantal ton waarmee de CO2-uitstoot van 
Fychem wordt verminderd. 
 
Bij een prijs van een emissierecht van 14 euro kan het verband tussen W en x 

geschreven worden als 
5400,014 70

100000
xW x

x
= − −

−
. 

3p 5 Toon aan dat dit het geval is. 
 
In figuur 1 is het verband tussen W en x bij een prijs van een emissierecht van 
14 euro grafisch weergegeven.  
 
figuur 1 

100000O x

W

 
 
Je ziet dat de grafiek een maximum heeft. 

3p 6 Bereken de maximale winst die Fychem bij een prijs van een emissierecht van 
14 euro kan maken. 
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Nominaal volume 
 
Veel vloeistoffen worden verhandeld in flessen. De hoeveelheid vloeistof die 
volgens het etiket in de fles moet zitten, heet het nominaal volume. Als er 
bijvoorbeeld “400 ml ℮” op staat, dan is het nominaal volume 400 ml. Dat 
betekent niet dat er dan ook altijd precies 400 ml vloeistof in zit. De werkelijke 
hoeveelheid vloeistof in de fles zou bijvoorbeeld 401,8 ml kunnen zijn of 
399,6 ml. Als de werkelijke hoeveelheid vloeistof minder is dan het nominaal 
volume, dan spreken we van een afwijking in minus. De afwijking in minus mag 
niet te groot zijn. Daar zijn Europese richtlijnen voor. In tabel 1 is voor volumes 
tussen 50 ml en 1000 ml de maximaal toelaatbare afwijking in minus 
weergegeven volgens de Europese richtlijn. 
 
tabel 1 

 max. toelaatbare afwijking in minus 
nominaal volume in ml in % van het 

nominaal volume 
in ml 

50 tot 100 - 4,5 
100 tot 200 4,5 - 
200 tot 300 - 9 
300 tot 500 3 - 

500 tot 1000 - 15 
 
Aan de hand van tabel 1 kan een grafiek worden gemaakt van het verband 
tussen het nominaal volume en de maximaal toelaatbare afwijking in minus. In 
figuur 1 is daar al een begin mee gemaakt. 
 
figuur 1 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
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1
0

maximaal toelaatbare
afwijking in minus

in ml

 
 
De grafiek in figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 7 Maak de grafiek af op de uitwerkbijlage.  
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Flessen heten ondeugdelijk als de afwijking in minus groter is dan de maximaal 
toelaatbare afwijking in minus. 
 
Een firma produceert hoestsiroop. Volgens het etiket bevat een fles hoestsiroop 
400 ml, dus het nominaal volume is 400 ml. De maximaal toelaatbare afwijking 
in minus is dan 12 ml.  
De werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per fles is normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 405 ml. Uit onderzoek is gebleken dat per 1000 flessen 
hoestsiroop gemiddeld 5,2 flessen ondeugdelijk zijn. Met behulp van deze 
gegevens kan worden berekend dat de standaardafwijking van de werkelijke 
hoeveelheid hoestsiroop per fles ongeveer gelijk is aan 6,6 ml. 
 

5p 8 Bereken de standaardafwijking van de werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per 
fles in twee decimalen nauwkeurig. 
 
De firma levert een partij van 5000 flessen hoestsiroop aan een apotheek.  

4p 9 Bereken het verwachte aantal flessen in deze partij dat een afwijking in minus 
heeft. 
 
De overheid controleert regelmatig partijen flessen om te zien of er niet te veel 
ondeugdelijke flessen tussen zitten. In tabel 2 staan de Europese richtlijnen voor 
zulke controles. 
 
tabel 2 

grootte van de partij 
(aantal flessen) 

grootte van de 
steekproef 

goedkeur-
criterium 

afkeur-
criterium 

100 t/m 150 20 ≤1 ≥2 
151 t/m 280 32 ≤2 ≥3 
281 t/m 500 50 ≤3 ≥4 

501 t/m 1200 80 ≤5 ≥6 
1201 t/m 3200 125 ≤7 ≥8 
3201 en meer 200 ≤10 ≥11 

 
In tabel 2 zien we dat voor een partij van bijvoorbeeld 200 flessen er een 
steekproef van 32 flessen genomen moet worden. Deze partij wordt 
goedgekeurd als er in de steekproef niet meer dan 2 flessen ondeugdelijk zijn en 
afgekeurd bij 3 of meer ondeugdelijke flessen. 
 
Door problemen met de productie is gedurende een periode 6% van de flessen 
ondeugdelijk. Tijdens deze periode wordt een partij van 5000 flessen 
gecontroleerd volgens de richtlijnen in tabel 2. De firma hoopt natuurlijk dat de 
partij wordt goedgekeurd. 

4p 10 Bereken de kans dat dit gebeurt. 
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Regelmaat 
 
      figuur 1   
De Duitse kunstenaar Alfons Kunen heeft als 
voorstudie voor kunstwerken met het thema 
“geconstrueerde groei” het patroon van figuur 1 
getekend. 
 
Alle figuurtjes in figuur 1 hebben dezelfde vorm. 
Het figuurtje linksonder is het grootst. Uitgaande 
van dit figuurtje worden in horizontale, verticale 
en diagonale richting de figuurtjes steeds kleiner 
volgens een vaste regelmaat. 
We kijken hiervoor naar de onderste rij. Het 
langste lijnstukje van het grootste figuurtje is in werkelijkheid 78 mm. Het 
overeenkomstige lijnstukje in het figuurtje direct rechts hiervan is 0,71 keer zo 
groot, dus in werkelijkheid ongeveer 55 mm. Er geldt de volgende regelmaat: als 
je één figuurtje naar rechts gaat, worden de afmetingen met 0,71 
vermenigvuldigd. 
Deze regelmaat kan natuurlijk verder naar rechts worden voortgezet. Op den 
duur worden de figuurtjes in de rij te klein om nog te kunnen tekenen. 

4p 11 Bereken hoeveel figuurtjes er in deze rij zijn waarvan het langste lijnstukje in 
werkelijkheid langer is dan 2 mm.  
 
Als basis voor het patroon van figuur 1 heeft de kunstenaar een rooster gebruikt 
van steeds kleiner wordende vierkanten. Zo’n rooster noemen we een 
basisrooster. Zie figuur 2. 
      figuur 2      
De lengte van de zijden van de vierkanten 
neemt op dezelfde wijze af als bij de figuurtjes 
in figuur 1: de lengte van de zijden wordt telkens 
met 0,71 vermenigvuldigd. 
Die vermenigvuldigingsfactor 0,71 is afgerond. 
Kunen heeft ervoor gezorgd dat de oppervlakte 
van elk nieuw vierkant in een horizontale rij 
steeds de helft is van die van het vorige 
vierkant. Met behulp van deze voorwaarde is de 
vermenigvuldigingsfactor nauwkeuriger te 
berekenen. 

4p 12 Bereken de vermenigvuldigingsfactor in vier 
decimalen nauwkeurig. 
 

breedte
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We bekijken nu een basisrooster waarbij het grootste vierkant een zijde van 
z mm heeft. In figuur 2 is aangegeven wat met de totale breedte van een 
basisrooster bedoeld wordt. 
Voor de totale breedte B (in mm) van een basisrooster van n bij n vierkanten 
geldt de formule 2 10,71 0,71 0,71nB z z z z −= + ⋅ + ⋅ + + ⋅… . 
Hierin is z de lengte (in mm) van de zijde van het grootste vierkant. 
Deze formule kan voor elke waarde van z worden geschreven als: 

 
1 0,71

0, 29

n
B z −
= ⋅  

3p 13 Leg uit dat de formule 
1 0,71

0, 29

n
B z −
= ⋅  inderdaad correct is. 

 figuur 3   
Met een basisrooster van 3 bij 3 vierkanten 
wil men een Kunen-kunstwerk aanbrengen 
op de buitenmuur van een gebouw. Voor het 
kunstwerk is een stuk muur van 2 bij 2 meter 
beschikbaar. Men wil dit stuk helemaal 
gebruiken, dus het basisrooster moet 
precies 2 bij 2 meter zijn. Zie figuur 3. 
 

3p 14 Bereken de afmetingen van het grootste 
vierkant in dit basisrooster. Rond je 
antwoord af op hele mm. 
 
 
Er kunnen allerlei figuurtjes in de vierkanten van het basisrooster getekend 
worden. Een mogelijkheid om zulke figuurtjes te maken is de volgende: zet in 
een vierkant van het basisrooster negen punten: één punt in het midden, vier 
punten op de hoeken en vier op de middens van de zijden. Trek nu vanuit het 
middelste punt lijnstukjes naar drie andere punten. In figuur 4 zijn drie 
verschillende figuurtjes te zien die op deze manier gemaakt zijn.  
 
figuur 4 

 
 
Er zijn echter nog veel meer figuurtjes te maken door het middelste punt met 
drie andere punten te verbinden. Als extra voorwaarde wordt gesteld dat er in 
een dergelijk figuurtje precies één diagonaal lijnstukje moet voorkomen. Bij de 
figuurtjes in figuur 4 is dit overigens ook al het geval. 

4p 15 Hoeveel verschillende figuurtjes kunnen er dan getekend worden? Licht je 
antwoord toe. 

2 m

2 m
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Fouten 
 
Overal waar tekst verwerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het gaat dan om 
slecht lopende zinnen, spelfouten, typefouten, enzovoort. Het is vrijwel 
onmogelijk om er voor te zorgen dat in lange teksten zoals een boek, krant of 
tijdschrift geen enkele fout voorkomt. Een manier om het aantal fouten te 
verminderen is de tekst te laten controleren door een zogenoemde screener. 
Een screener is iemand die fouten in een tekst probeert te ontdekken. Ook 
screeners kunnen fouten over het hoofd zien. In deze opgave bekijken we een 
model waarin fouten in teksten met een bepaalde kans worden ontdekt. 
 
Screener Chris heeft al vaak teksten gecontroleerd. De kans dat een fout in de 
tekst door hem wordt ontdekt is gelijk aan 0,8. Deze kans geldt voor elke fout in 
de tekst. We noteren deze kans als Cp , dus: C 0,8p = . 
 
Veronderstel dat er in een tekst 52 fouten zitten. 

4p 16 Bereken de kans dat screener Chris minstens 40 van de 52 fouten ontdekt. 
 
De screeners Chris en Dieuwke controleren volkomen onafhankelijk van elkaar 
een tekst waarin 375 fouten zitten. Dieuwke heeft iets minder ervaring dan  
Chris. De kans pD dat een fout in de tekst door haar wordt ontdekt is 0,72, dus  
voor Dieuwke geldt pD = 0,72. Voor Chris geldt weer pC = 0,8.  

3p 17 Bereken hoeveel fouten naar verwachting zowel door Chris als ook door 
Dieuwke zullen worden gevonden. 
 
Een document bevat 64 fouten. Omdat het een belangrijk document is maakt 
men gebruik van vier goede screeners, die volkomen onafhankelijk van elkaar 
de tekst controleren. De kans dat een van deze screeners een fout over het 
hoofd ziet, is voor iedere screener voor elke fout gelijk aan 0,15. 

4p 18 Bereken de kans dat alle 64 fouten worden ontdekt. 
 
Bij het screenen van een tekst is vooraf natuurlijk niet bekend hoeveel fouten er 
in voorkomen. Ook is niet altijd bekend hoe groot de kans is dat een fout door 
een screener wordt ontdekt. De wiskundige Polya vroeg zich af of je na 
screening van een tekst kunt weten hoeveel fouten er naar verwachting nog in 
de tekst zitten. Polya bedacht dat je daar achter kunt komen door twee 
screeners in te schakelen. Hij nam daarbij aan dat de screeners onafhankelijk 
van elkaar een fout wel of niet ontdekken.  
Elke screener maakt een lijst van de door hem ontdekte fouten. Daaruit kan een 
lijst worden gemaakt van de gemeenschappelijk gevonden fouten. Dat zijn de 
fouten die de screeners allebei hebben ontdekt. Niet-ontdekte fouten zijn fouten 
die door geen van beide screeners zijn ontdekt. 
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Polya heeft hiervoor de volgende formule opgesteld: 

 het verwachte aantal niet-ontdekte fouten = A G B G

G

( ) ( )N N N N
N

− ⋅ −
 

In deze formule is: 
AN  = het aantal fouten dat door screener A is gevonden, 

BN  = het aantal fouten dat door screener B is gevonden 
en 

GN  = het aantal gemeenschappelijk gevonden fouten. 
 
We bekijken nu de volgende situatie: in een tekst heeft screener A een aantal 
fouten gevonden. Screener B heeft alle fouten gevonden die A al gevonden had, 
plus nog een aantal extra fouten. 

3p 19 Leg uit dat in deze situatie het verwachte aantal niet-ontdekte fouten volgens de 
formule nul is. 
 
De screeners Frits en Laura controleren een tekst. Frits vindt 90 fouten en Laura 
vindt 88 fouten. Het aantal gemeenschappelijk gevonden fouten is 66. Nu kan 
met behulp van de formule van Polya het verwachte aantal fouten in de tekst 
berekend worden. 

4p 20 Bereken op grond van de resultaten van de screening het totaal aantal fouten 
dat naar verwachting in de tekst zit. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Wedden 
 
Via internet kun je tegenwoordig bij verschillende bookmakers terecht om te 
wedden op de uitslag van een sportwedstrijd. Aan de hand van een 
voetbalwedstrijd laten we zien hoe dat in zijn werk gaat. 
De informatie die een bookmaker verstrekte voor de voetbalwedstrijd  
Ajax – Vitesse van 27 januari 2007 zag er als volgt uit: 
 
tabel 1 

Wedstrijd: Ajax – Vitesse Uitkering per 
ingezette euro 

Bij winst voor Ajax € 1,75 
Bij gelijkspel € 3,10 
Bij verlies van Ajax € 4,10 

 
De getallen 1,75; 3,10 en 4,10 heten de quotes van deze weddenschap. 
Uiteraard kun je meer dan 1 euro inzetten, maar de inzet moet wel altijd een 
geheel aantal euro’s zijn. 
 
De bookmaker stelt bij elke wedstrijd opnieuw de quotes van tevoren vast en 
maakt deze op internet bekend. Vervolgens kunnen gokkers geld inzetten op 
een bepaalde uitslag. Hoeveel geld een gokker wint of verliest hangt dan alleen 
nog af van de uitslag van de wedstrijd. 
Stel dat een supporter van Ajax € 45 op winst voor Ajax inzet. Als Ajax ook 
daadwerkelijk wint, zal de supporter 45 · 1,75 – 45  = 33,75 euro winst maken. 
Bij elke andere uitslag zal hij € 45 verlies hebben. 
De supporter besluit om zijn kansen te spreiden door € 25 in te zetten op winst 
voor Ajax, € 15 op gelijkspel en € 5 op verlies van Ajax. 
 

4p 21 Bereken met de quotes van tabel 1 welke uitslag − winst voor Ajax, gelijkspel of 
verlies van Ajax − bij deze inzet financieel het beste uitpakt voor deze supporter. 
 
Veronderstel dat de quotes voor een andere wedstrijd als volgt zouden zijn: 
1,50; 5,90 en 8,30 voor respectievelijk winst, gelijkspel en verlies. Charles zet in 
totaal € 45 in. Hij kan die € 45 zo verdelen over de drie uitslagen (winst, 
gelijkspel of verlies) dat hij altijd winst maakt, ongeacht de uitslag van de 
wedstrijd. 

4p 22 Hoe moet Charles die € 45 dan verdelen? Licht je antwoord toe. 
 
In de praktijk komt de situatie van Charles natuurlijk nooit voor. Bookmakers 
kiezen de quotes namelijk zodanig dat zoiets niet kan gebeuren.  
 

einde  925-0141-a-VW-1-o* 
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wiskunde A1 VWO 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  925-0141-a-VW-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Emissierechten 

 
 1 maximumscore 3 

• 92% is 80,4 miljoen ton 1 

• 100% is 80,4
0,92

 miljoen ton 1 

• Het antwoord: 87,4 miljoen 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Mogelijkheid 1 kost 50 000 euro 1 
• Mogelijkheid 2 levert 50 000 euro aan emissierechten op 1 
• Mogelijkheid 2 kost netto 10 000 euro en is dus het voordeligst 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 10 000 

emissierechten voordeliger 1 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 60 000 euro 

reductiekosten onvoordeliger 1 
• Er is evenwicht als die 10 000 emissierechten 60 000 euro waard zijn 1 
• Dit is het geval wanneer een emissierecht 6 euro waard is 1 
of 
• Mogelijkheid 1 kost 5000p (met p de prijs van een emissierecht) 1 
• Mogelijkheid 2 kost 60 000 – 5000p (met p de prijs van een 

emissierecht) 1 
• Het opstellen van de vergelijking 5000p = 60 000 – 5000p 1 
• De oplossing: p = 6 (dus 6 euro) 1 
 

 4 maximumscore 4 
• Als x toeneemt, neemt de teller van K toe 1 
• Dit draagt bij aan een toename van de kosten 1 
• Als x toeneemt, neemt de noemer van K af 1 
• Dit draagt bij aan een toename van de kosten 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 5 maximumscore 3 

• 5400,001 14 ( 5000)
100000

xW x
x

= ⋅ ⋅ − −
−

 1 

• 5400,014 ( 5000)
100000

xW x
x

= ⋅ − −
−

 1 

• 5400,014 0,014 5000
100000

xW x
x

= ⋅ − ⋅ −
−

 ( 5400,014 70
100000

xx
x

= − −
−

) 1 

 
 6 maximumscore 3 

• Invoeren van de formule 5400,014 70
100000

xW x
x

= − −
−

 in de GR 1 

• Het maximum is 131,035 (met behulp van de GR) 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 131 000 (euro) 1 
 

Nominaal volume 
 

 7 maximumscore 4 
• Het tekenen van een lijnstuk van (200, 9) naar (300, 9) 1 
• Het tekenen van een lijnstuk van (300, 9) naar (500, 15) 2 
• Het tekenen van een lijnstuk van (500, 15) naar (1000, 15) 1 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

maximaal 
toelaatbare
afwijking

in minus in ml
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 8 maximumscore 5 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 
• Beschrijven hoe met de GR σ gevonden kan worden (bijvoorbeeld met 

behulp van een tabel) zodanig dat de oppervlakte onder de 
normaalkromme links van 388 gelijk is aan 0,0052 2 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
of 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 

• 388 μ 0,0052
σ
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• 388 405 2,5622
σ
−

≈ −  1 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag een tabel wordt gebruikt, dienen 
daarin minimaal de waarden σ = 6,62 en σ = 6,63 (of σ = 6,64 en 
σ = 6,65) te worden vermeld. 
 

 9 maximumscore 4 
• Berekend moet worden het aantal flessen met een inhoud minder dan 

400 ml 1 
• Aangeven hoe de normale kans op een volume onder 400 ml met de GR 

berekend kan worden (μ = 405 en σ = 6,6) 1 
• Deze kans is 0,2244 1 
• Dus naar verwachting 1122 (≈ 0,2244 × 5000) flessen hebben een 

afwijking in minus 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met σ = 6,63 (of σ = 6,64) hiervoor geen punten aftrekken. 
 

 10 maximumscore 4 
• Het betreft hier een binomiale benadering met n = 200 (en p = 0,06) 1 
• De kans P( 10)X ≤  moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,34 1 
 
Opmerking 
Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend met 
gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 3 punten 
toekennen. Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend 
zonder gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 
2 punten toekennen. 
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Regelmaat 
 

 11 maximumscore 4 
• 178 0,71 2n−⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• 11,7n ≈  1 
• Het antwoord: 11 figuurtjes 1 
of 

• 78 0,71 2n⋅ =  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• 10,7n ≈  1 
• Figuurtje 0 tot en met 10 dus dat zijn 11 figuurtjes 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord is gevonden door middel van gericht proberen, hiervoor 
geen punten aftrekken. 
 

 12 maximumscore 4 
• De vergelijking 2 0,5k =  waarin k de vermenigvuldigingsfactor is 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: 0,7071 1 
of 
• Een aanpak om met inklemmen de vermenigvuldigingsfactor te vinden 2 
• 20,7071 0,49999≈  en 20,7072 0,50013≈  1 
• Het antwoord: 0,7071 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Het betreft hier een meetkundige rij met beginterm z en factor 0,71  

(of 0,7071) 1 

• Voor de som van deze rij geldt 1
1

nrB a
r

−
= ⋅

−
 (of een vergelijkbare 

formule) 1 

• Invullen geeft 1 0,71
1 0,71

n
B z −
= ⋅

−
 (ofwel 1 0,71

0,29

n
B z −
= ⋅ ) en dat komt 

overeen met de gegeven formule 1 
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 14 maximumscore 3 

• 
31 0,712000

0,29
z −

= ⋅  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR of algebraïsch opgelost 
kan worden 1 

• z ≈ 903 dus het grootste vierkant is (ongeveer) 903 bij 903 mm 1 
of 

• 22000 0,71 0,71z z z= + ⋅ + ⋅  1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• z ≈ 903 dus het grootste vierkant is (ongeveer) 903 bij 903 mm 1 
 
Opmerking 
Als met een nauwkeuriger getal dan 0,71 is gewerkt, hiervoor geen punten 
aftrekken. 
 

 15 maximumscore 4 
• Van de 4 middens van de zijden moeten er 2 gekozen worden 1 

• Dit kan op 
4
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 manieren 1 

• Voor het resterende schuine lijnstukje zijn nog 
4

4
1
⎛ ⎞

=⎜ ⎟
⎝ ⎠

 punten 

beschikbaar 1 
• Er zijn 6 ⋅ 4 = 24 figuurtjes mogelijk 1 
 
Opmerking 
Als het antwoord gevonden wordt door de 24 figuurtjes te tekenen, hiervoor 
geen punten aftrekken. Hierbij per vergeten of verkeerd getekend figuurtje 
een punt in mindering brengen. 
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Fouten 
 

 16 maximumscore 4 
• Het betreft een binomiale kans met n = 52 en p = 0,8 1 
• P( 40) 1 P( 39)X X≥ = − ≤  1 
• Aangeven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,772 (of 0,77) 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Dieuwke vindt 0,72 375 270⋅ =  fouten 1 
• Daarvan wordt 80 procent ook door Chris gevonden 1 
• Het antwoord: 216 1 
of 
• De kans dat een fout door beide screeners wordt gevonden is 

0,72 0,8 0,576⋅ =  2 
• Het antwoord: 0,576 375 216⋅ =  1 
 

 18 maximumscore 4 
• De kans dat een fout niet wordt ontdekt is 40,15  (≈ 0,0005) 1 
• De kans dat een fout wel wordt ontdekt is 1 – 0,0005 (≈ 0,9995) 1 
• De kans dat alle 64 fouten worden ontdekt is 640,9995  1 
• Het antwoord: 0,968 (of 0,97) 1 
 

 19 maximumscore 3 
• A GN N=  1 

• Invullen in de formule geeft G G B G

G

( ) ( )N N N N
N

− ⋅ −
 1 

• B G

G

0 ( )
0

N N
N

⋅ −
=  (met NG ≠ 0) dus het verwachte aantal niet-ontdekte 

fouten is nul 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het verwachte aantal niet-ontdekte fouten is 8 1 
• De screeners hebben samen een lijst van 178 fouten 1 
• Het totaal aantal fouten is naar verwachting 178 – 66 + 8 = 120 2 
of 
• Het verwachte aantal niet-ontdekte fouten is 8 1 
• Frits vindt 24 fouten die Laura niet vindt en Laura vindt 22 fouten die 

Frits niet vindt 1 
• Het totaal aantal fouten is naar verwachting 22 + 24 + 66 + 8 = 120 2 
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Wedden 
 

 21 maximumscore 4 
• De uitkering is bij winst voor Ajax 25 1,75 43,75⋅ =  euro 1 
• Bij gelijkspel is de uitkering 15 3,1 46,50⋅ =  euro 1 
• De uitkering is bij verlies van Ajax 5 4,1 20,50⋅ =  euro 1 
• Gelijkspel is dus voor deze supporter financieel het beste 1 
 

 22 maximumscore 4 
• Charles moet ongeacht de uitslag meer dan 45 euro uitbetaald krijgen 1 

• Hij moet dus meer dan 45
1,5

, 45
5,9

 respectievelijk 45
8,3

 euro inzetten 1 

• Charles moet dus 31 euro op winst, 8 euro op gelijkspel en 6 euro op 
verlies inzetten 2 

 
Opmerking 
Als het antwoord gevonden wordt door gericht proberen, met daarbij een 
controle dat de uitbetaling dan ongeacht de uitslag meer dan 45 euro 
bedraagt, hiervoor geen punten aftrekken. 
 
 

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  925-0141-a-VW-1-c* 
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925-0142-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 25 mei
13.30 - 16.30 uur
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Emissierechten 
 
Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) onder controle te krijgen verdeelt de 
overheid elk jaar zogenoemde emissierechten onder bedrijven die CO2 uitstoten. 
Eén emissierecht betekent dat een bedrijf het recht heeft om in een jaar één 
ton CO2 uit te stoten. 
 
Wanneer een bedrijf meer emissierechten heeft dan het aan CO2 uitstoot, kan 
het de overgebleven rechten verkopen aan een bedrijf dat nog emissierechten 
nodig heeft. Deze handel in emissierechten vindt plaats op de Amsterdamse 
klimaatbeurs ECX.  
Aan de hand van een voorbeeld gaan we in de rest van deze opgave na wat de 
handel in emissierechten voor een bedrijf kan betekenen. 
 
Het bedrijf Fychem stoot per jaar 100 000 ton CO2 uit en beschikt over slechts 
95 000 emissierechten. We onderzoeken de volgende twee mogelijkheden: 
− mogelijkheid 1: het bedrijf koopt er 5000 emissierechten bij; 
− mogelijkheid 2: het bedrijf neemt maatregelen om de uitstoot tot 90 000 ton  

CO2 terug te brengen. Dit kost het bedrijf 60 000 euro. Het bedrijf houdt nu  
5000 emissierechten over en verkoopt die op de beurs. 

 
We gaan ervan uit dat de koopprijs en de verkoopprijs van een emissierecht 
even groot zijn en noemen dat de prijs van een emissierecht. Afhankelijk van de 
prijs van een emissierecht kun je uitrekenen welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. 
 
Neem aan dat de prijs van een emissierecht gelijk is aan 10 euro. 

3p 1 Onderzoek welke mogelijkheid voor Fychem het voordeligst is.  
 
De prijs van een emissierecht op de klimaatbeurs varieert. Bij een andere prijs 
dan 10 euro moet opnieuw bekeken worden welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. Er is een prijs waarbij het voor Fychem niet 
uitmaakt welke van de twee genoemde mogelijkheden wordt gekozen. 

4p 2 Bereken in dat geval de prijs van een emissierecht. 
 
De kosten om de uitstoot van CO2 te verminderen hangen af van de hoeveelheid 
waarmee de uitstoot wordt verminderd. Voor Fychem geldt de volgende formule: 

  
540( )

100000
xK x

x
=

−
 

In deze formule stelt K de kosten voor in duizenden euro’s en x het aantal ton 
waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. 
 
Hoe meer Fychem de uitstoot van CO2 vermindert, des te meer kosten zal het 
bedrijf hiervoor moeten maken. 

4p 3 Beredeneer dit met behulp van differentiëren. 
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Wanneer Fychem veel investeert in het verminderen van de uitstoot van CO2, 
kan het bedrijf de overtollige emissierechten verkopen op de klimaatbeurs. 
Voor de winst die Fychem zo kan behalen geldt de formule: 

  
5400,001 ( 5000)

100000
xW p x

x
= ⋅ ⋅ − −

−
 

In deze formule is W de winst van Fychem in duizenden euro’s, p de prijs van 
een emissierecht in euro’s en x het aantal ton waarmee de CO2-uitstoot van 
Fychem wordt verminderd. 
 
In figuur 1 is voor enkele waarden van p het verband tussen W en x grafisch 
weergegeven. 
 
figuur 1 

100000O x

W

 
 
Alle grafieken gaan door één punt, dus in dat punt is de winst onafhankelijk van 
p. In dat punt geldt: voor het bijbehorende aantal ton waarmee de CO2-uitstoot 
wordt verminderd, maakt Fychem altijd hetzelfde verlies. 

4p 4 Bereken hoeveel euro dit verlies bedraagt. 
 
Fychem besluit maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen 
met 18 000 ton. Bij een prijs van bijvoorbeeld 14 euro voor een emissierecht 
maakt het bedrijf met dit besluit winst. 
Er zijn prijzen van een emissierecht waarvoor Fychem verlies maakt als het 
bedrijf de CO2-uitstoot met 18 000 ton vermindert. 

4p 5 Bereken bij welke prijzen van een emissierecht dit het geval is. Geef je antwoord 
in centen nauwkeurig. 
 

Pagina: 1156Voor 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).



 925-0142-a-VW-1-o 4 lees verder ►►►

Nominaal volume 
 
Veel vloeistoffen worden verhandeld in flessen. De hoeveelheid vloeistof die 
volgens het etiket in de fles moet zitten, heet het nominaal volume. Als er 
bijvoorbeeld “400 ml ℮” op staat, dan is het nominaal volume 400 ml. Dat 
betekent niet dat er dan ook altijd precies 400 ml vloeistof in zit. De werkelijke 
hoeveelheid vloeistof in de fles zou bijvoorbeeld 401,8 ml kunnen zijn of 
399,6 ml. Als de werkelijke hoeveelheid vloeistof minder is dan het nominaal 
volume, dan spreken we van een afwijking in minus. De afwijking in minus mag 
niet te groot zijn. Daar zijn Europese richtlijnen voor. In tabel 1 is voor volumes 
tussen 50 ml en 1000 ml de maximaal toelaatbare afwijking in minus 
weergegeven volgens de Europese richtlijn. 
 
tabel 1 

 max. toelaatbare afwijking in minus 
nominaal volume in ml in % van het 

nominaal volume 
in ml 

50 tot 100 - 4,5 
100 tot 200 4,5 - 
200 tot 300 - 9 
300 tot 500 3 - 

500 tot 1000 - 15 
 
Aan de hand van tabel 1 kan een grafiek worden gemaakt van het verband 
tussen het nominaal volume en de maximaal toelaatbare afwijking in minus. In 
figuur 1 is daar al een begin mee gemaakt. 
 
figuur 1 
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De grafiek in figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 6 Maak de grafiek af op de uitwerkbijlage.  
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Flessen heten ondeugdelijk als de afwijking in minus groter is dan de maximaal 
toelaatbare afwijking in minus. 
 
Een firma produceert hoestsiroop. Volgens het etiket bevat een fles hoestsiroop 
400 ml, dus het nominaal volume is 400 ml. De maximaal toelaatbare afwijking 
in minus is dan 12 ml.  
De werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per fles is normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 405 ml. Uit onderzoek is gebleken dat per 1000 flessen 
hoestsiroop gemiddeld 5,2 flessen ondeugdelijk zijn. Met behulp van deze 
gegevens kan worden berekend dat de standaardafwijking van de werkelijke 
hoeveelheid hoestsiroop per fles ongeveer gelijk is aan 6,6 ml. 
 

5p 7 Bereken de standaardafwijking van de werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per 
fles in twee decimalen nauwkeurig. 
 
De firma levert een partij van 5000 flessen hoestsiroop aan een apotheek.  

4p 8 Bereken het verwachte aantal flessen in deze partij dat een afwijking in minus 
heeft. 
 
De overheid controleert regelmatig partijen flessen om te zien of er niet te veel 
ondeugdelijke flessen tussen zitten. In tabel 2 staan de Europese richtlijnen voor 
zulke controles. 
 
tabel 2 

grootte van de partij 
(aantal flessen) 

grootte van de 
steekproef 

goedkeur-
criterium 

afkeur-
criterium 

100 t/m 150 20 ≤1 ≥2 
151 t/m 280 32 ≤2 ≥3 
281 t/m 500 50 ≤3 ≥4 

501 t/m 1200 80 ≤5 ≥6 
1201 t/m 3200 125 ≤7 ≥8 
3201 en meer 200 ≤10 ≥11 

 
In tabel 2 zien we dat voor een partij van bijvoorbeeld 200 flessen er een 
steekproef van 32 flessen genomen moet worden. Deze partij wordt 
goedgekeurd als er in de steekproef niet meer dan 2 flessen ondeugdelijk zijn en 
afgekeurd bij 3 of meer ondeugdelijke flessen. 
 
Door problemen met de productie is gedurende een periode 6% van de flessen 
ondeugdelijk. Tijdens deze periode wordt een partij van 5000 flessen 
gecontroleerd volgens de richtlijnen in tabel 2. De firma hoopt natuurlijk dat de 
partij wordt goedgekeurd. 

4p 9 Bereken de kans dat dit gebeurt. 
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Energiebronnen 
 
In figuur 1 zie je een grafiek van de hoeveelheid energie die we tussen 1979 en 
2004 op aarde hebben verbruikt in de vorm van aardolie, aardgas, kernenergie, 
waterkrachtenergie en kolen. Hierin is voor elke energiebron de energie van een 
miljard kilo aardolie als eenheid gebruikt, zie de verticale as in figuur 1.  
 
figuur 1 
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In de grafiek kun je bijvoorbeeld aflezen dat in 1991 deze 5 energiebronnen 
goed waren voor ongeveer 8200 miljard kg olie-equivalenten en dat het aandeel 
aardgas daarin ongeveer 22% was. 

4p 10 Onderzoek of het aandeel aardgas in 2004 groter of kleiner was dan in 1980. 
Licht je werkwijze toe.  
 
In de rest van de opgave kijken we alleen naar de productie van aardolie. Deze 
productie wordt uitgedrukt in vaten (een vat staat voor ongeveer 159 liter).  
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In de periode 1950 tot en met 1974 groeide de jaarlijkse olieproductie 
exponentieel van ongeveer 4 miljard vaten in 1950 tot ongeveer 22 miljard vaten 
in 1974. In 1990 was de olieproductie ongeveer 24 miljard vaten. Dat zou veel 
meer zijn geweest als de olieproductie na 1974 in dezelfde mate exponentieel 
was doorgegroeid als in de periode 1950-1974. 

5p 11 Bereken hoe groot de olieproductie in 1990 dan zou zijn geweest. 
 
In de periode 1984 tot en met 2004 is de olieproductie jaarlijks met 0,4 miljard 
vaten gestegen, van 21 miljard vaten in 1984 tot 29 miljard vaten in 2004. We 
gaan ervan uit dat de olieproductie in de jaren na 2004 ook met 0,4 miljard vaten 
per jaar blijft toenemen. 
Dan geldt voor de totale hoeveelheid olie s(t) (in miljarden vaten) die we vanaf 
2004 tot en met t jaar na 2004 uit de grond halen, het volgende:  
 ( ) 29 (29 0, 4) (29 2 0, 4) (29 3 0, 4) (29 0,4)s t t= + + + + ⋅ + + ⋅ + + + ⋅…  

4p 12 Toon aan dat dit te schrijven is als 2( ) 0, 2 29,2 29s t t t= + + . 
 
In werkelijkheid zal de jaarlijkse olieproductie niet blijven stijgen, maar na 
verloop van tijd een maximum bereiken en vervolgens weer afnemen. 
Oliemaatschappijen maken hier modellen voor. Volgens een dergelijk model 
verloopt de jaarlijkse olieproductie vanaf 2004 als volgt: 

 
( )2

188,0 0,961

1 1,55 0,961

t

t
Y ⋅
=

+ ⋅
 

Hierin is Y de jaarlijkse olieproductie in miljarden vaten en t  het jaar van de 
productie, met t = 0 in 2004. Volgens dit model bereikt de olieproductie een 
maximum van ruim 30 miljard vaten in 2015 om daarna weer te dalen. 
 

4p 13 Bereken in welk jaar na 2015 de olieproductie voor het eerst gedaald zal zijn tot 
onder de 20 miljard vaten per jaar. 
 
Het aantal miljarden vaten olie dat de mens vanaf het begin van de oliewinning 
tot en met jaar t  in totaal uit de grond heeft gehaald noemen we de totale 
olieproductie T. Hierbij is weer t = 0 in 2004. De jaarlijkse olieproductie Y is 
gelijk aan de jaarlijkse verandering van T. Daarom geldt bij benadering het 
volgende verband: 

 
d
d
T Y
t
=  

Dit betekent dat T bij benadering geschreven kan worden als: 
 13049 (1 1,55 0,961 )tT −= ⋅ + ⋅  
 

4p 14 Toon met behulp van differentiëren aan dat 
d
d
T
t

 inderdaad bij benadering gelijk 

is aan Y. 
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Euroverspreiding 
 
Op 1 januari 2002 werd in Nederland en in een aantal andere Europese landen 
een nieuwe munteenheid ingevoerd, de euro. Elk van deze landen heeft eigen, 
herkenbare munten; zo staat op de Nederlandse munten het portret van de 
Nederlandse koningin. 
 
Doordat de euro in meerdere landen wordt gebruikt, raken de munten van een 
land verspreid over andere landen. In 2002 is door wiskundigen een experiment 
uitgevoerd om deze verspreiding te onderzoeken. Aan dit experiment deden 
duizenden mensen in binnen- en buitenland mee, de zogenoemde eurometers. 
Aan het begin van elke maand werd geteld hoeveel munten uit welk euroland ze 
in bezit hadden.  
 
De onderzoekers slaagden erin kansen te bepalen dat een Nederlandse munt de 
grens overgaat: de kans dat een Nederlandse munt die in Nederland is, de 
volgende maand in het buitenland is, is 0,03. De kans dat een Nederlandse 
munt die in het buitenland is, daar de volgende maand blijft, is 0,9985. Deze 
kansen staan ook in tabel 1. We gaan er in deze opgave van uit dat deze 
kansen elke maand hetzelfde blijven. 
 
tabel 1  

 maand t in 
Nederland 

maand t in 
buitenland 

maand t + 1 in Nederland 0,97 0,0015 
maand t + 1 in buitenland 0,03 0,9985 

 
Een Nederlandse munt is op 1 februari 2002 in Nederland. Met behulp van 
tabel 1 kun je de kans berekenen dat deze munt op 1 mei 2002 in Nederland is, 
al dan niet na een verblijf in het buitenland. 
 

5p 15 Bereken deze kans in vier decimalen nauwkeurig. 
 

Pagina: 1161Voor 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).



 925-0142-a-VW-1-o 9 lees verder ►►►

Op basis van de kansen in tabel 1 is voor de totale hoeveelheid Nederlandse 
munten een model te maken dat voor elk tijdstip voorspelt hoeveel van deze 
munten in Nederland zijn en hoeveel in het buitenland. Dit model bestaat uit 
twee recurrente betrekkingen1: 
 
 1 10,97 0,0015t t tN N B− −= +  en 1 10,03 0,9985t t tB N B− −= +  
 
Hierin is tN  het aantal Nederlandse munten in miljarden dat in maand t in 
Nederland is; tB is het aantal Nederlandse munten in miljarden in maand t in het 
buitenland. Verder is t de tijd in maanden met t = 0 op 1 januari 2002.  
 
Veronderstel dat in totaal 2,8 miljard Nederlandse munten gemaakt zijn, die op 
1 januari 2002 allemaal in Nederland waren. Ga ervan uit dat er daarna geen 
nieuwe munten zijn bijgemaakt. Volgens bovenstaand model zal het aantal 
Nederlandse munten in Nederland op de lange duur stabiliseren.  

4p 16 Bereken hoeveel Nederlandse munten er uiteindelijk in Nederland zullen zijn en 
hoeveel in het buitenland. Geef je antwoord in miljoenen nauwkeurig. 
 
Van alle muntstukken die op zeker moment in Nederland in omloop zijn, is 
23,3% Duits. Het vermoeden bestaat dat in de grensstreek met Duitsland het 
percentage Duitse muntstukken hoger is dan in Nederland als geheel. Om dit 
vermoeden te onderzoeken, worden van een aantal mensen die in de 
grensstreek wonen gegevens verzameld over de munten in ieders portemonnee. 
Er blijken in totaal 512 muntstukken in deze portemonnees te zitten, waarvan er 
138 Duits zijn. 

6p 17 Onderzoek bij een significantieniveau van 5% of er reden is om te 
veronderstellen dat het vermoeden juist is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Een recurrente betrekking wordt ook wel recursieformule of recursievergelijking genoemd. 
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Wedden 
 
Via internet kun je tegenwoordig bij verschillende bookmakers terecht om te 
wedden op de uitslag van een sportwedstrijd. Aan de hand van een 
voetbalwedstrijd laten we zien hoe dat in zijn werk gaat. 
De informatie die een bookmaker verstrekte voor de voetbalwedstrijd  
Ajax – Vitesse van 27 januari 2007 zag er als volgt uit: 
 
tabel 1 

Wedstrijd: Ajax – Vitesse Uitkering per 
ingezette euro 

Bij winst voor Ajax € 1,75 
Bij gelijkspel € 3,10 
Bij verlies van Ajax € 4,10 

 
De getallen 1,75; 3,10 en 4,10 heten de quotes van deze weddenschap. 
Uiteraard kun je meer dan 1 euro inzetten, maar de inzet moet wel altijd een 
geheel aantal euro’s zijn. 
 
De bookmaker stelt bij elke wedstrijd opnieuw de quotes van tevoren vast en 
maakt deze op internet bekend. Vervolgens kunnen gokkers geld inzetten op 
een bepaalde uitslag. Hoeveel geld de bookmaker wint of verliest hangt dan 
alleen nog af van de uitslag van de wedstrijd. 
Stel dat er € 100 op elk van de drie uitslagen is ingezet. Als Ajax wint, zal de 
bookmaker 300 – 100 · 1,75 = 125 euro winst maken. Bij gelijkspel zal hij verlies 
lijden en als Vitesse wint, is zijn verlies zelfs nog groter. 
 
Bovenstaande situatie is niet realistisch, want meestal zullen er meer mensen 
inzetten op de sterkere club. Veronderstel eens dat er € 15 000 is ingezet op 
winst voor Ajax, € 9000 op gelijkspel en € 6000 op verlies van Ajax. 

4p 18 Bereken met de quotes van tabel 1 bij welke uitslag – winst voor Ajax, gelijkspel 
of verlies van Ajax – de winst voor de bookmaker het grootst is. Geef ook de 
grootte van die winst. 
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Zoals gezegd stelt de bookmaker voor elke wedstrijd de quotes vast. Hij weet 
dan nog niet hoeveel er op de verschillende uitslagen ingezet zal worden. 
Daarom schat hij dit van tevoren in. Vervolgens kiest hij zijn quotes zó, dat hij bij 
elke mogelijke uitslag evenveel winst maakt, mits de uiteindelijke verdeling van 
de inzetten is zoals hij had ingeschat. Bijvoorbeeld bij de quotes 1,55; 3,10 en 
9,30 is de uitkering bij gelijkspel 2 keer zo groot als de uitkering bij winst voor de 
thuisclub, en bij verlies voor de thuisclub zelfs 6 keer zo hoog. Kennelijk schatte 
de bookmaker in dat de totale inzet op gelijkspel 2 keer zo klein zou zijn als de 
totale inzet op winst voor de thuisclub, en de totale inzet op verlies voor de 
thuisclub 6 keer zo klein als de totale inzet op winst voor de thuisclub. 
Dat levert de volgende tabel op: 
 
tabel 2 

Wedstrijd: … Inschatting van de verdeling 
van de inzet 

Quotes 

Bij winst voor de thuisclub 60% 1,55 
Bij gelijkspel 30% 3,10 
Bij verlies van de thuisclub 10% 9,30 

 
Als de uiteindelijke inzetverdeling inderdaad wordt zoals de bookmaker heeft 
ingeschat, dan zal bij deze quotes de bookmaker ongeacht de uitslag van de 
wedstrijd altijd evenveel uitbetalen. 

4p 19 Toon door berekening aan dat dit juist is en bereken hoeveel procent van het 
totale ingezette bedrag winst voor de bookmaker is. 
 
Een bookmaker heeft voor de wedstrijd NAC – PSV van 4 maart 2007 de quotes 
weer zó gekozen, dat volgens de inschatting van die bookmaker bij elke 
mogelijke uitslag evenveel winst wordt gemaakt. Deze quotes staan vermeld in 
tabel 3. 
 
tabel 3 

Wedstrijd: NAC – PSV Quotes 
Bij winst voor NAC 4,20 
Bij gelijkspel 3,50 
Bij verlies van NAC 1,73 

 
Blijkbaar is de bookmaker ervan uitgegaan dat een flink percentage van de 
totale inzet zal worden ingezet op winst voor PSV. 

4p 20 Bereken dit percentage. Rond af op gehelen. 
 

einde  925-0142-a-VW-1-o* 
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wiskunde A1,2 VWO 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  925-0142-a-VW-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
Emissierechten 

 
 1 maximumscore 3 

• Mogelijkheid 1 kost 50 000 euro 1 
• Mogelijkheid 2 levert 50 000 euro aan emissierechten op 1 
• Mogelijkheid 2 kost netto 10 000 euro en is dus het voordeligst 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 10 000 

emissierechten voordeliger 1 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 60 000 euro 

reductiekosten onvoordeliger 1 
• Er is evenwicht als die 10 000 emissierechten 60 000 euro waard zijn 1 
• Dit is het geval wanneer een emissierecht 6 euro waard is 1 
of 
• Mogelijkheid 1 kost 5000p (met p de prijs van een emissierecht) 1 
• Mogelijkheid 2 kost 60 000 – 5000p (met p de prijs van een 

emissierecht) 1 
• Het opstellen van de vergelijking 5000p = 60 000 – 5000p 1 
• De oplossing: p = 6 (dus 6 euro) 1 
 

 3 maximumscore 4 

• 2
(100000 ) 540 540 ( 1)( )

(100000 )
x xK x

x
− ⋅ − ⋅ −′ =

−
 2 

• Dit herleiden tot 2
54 000 000( )

(100000 )
K x

x
′ =

−
 1 

• ( )K x′  is voor elke waarde van x positief en dus is K stijgend 1 

of 

• 2
(100000 ) 540 540 ( 1)( )

(100000 )
x xK x

x
− ⋅ − ⋅ −′ =

−
 2 

• Een schets van de grafiek van K ′  1 
• De grafiek van K ′  ligt voor elke waarde van x boven de x-as en dus is 

K stijgend 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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 4 maximumscore 4 
• Voor elke waarde van p moet W dezelfde uitkomst hebben 1 
• Dit is het geval als 5000x =  1 

• De winst is dan 540 5000
95 000

W ⋅
= −  (≈ –28,421) 1 

• Dat is (ongeveer) 28 400 (euro verlies) 1 
of 
• Het invoeren van de formule in de GR voor twee verschillende waarden 

van p  2 
• Het snijpunt bepalen met behulp van de GR (W ≈ –28,421) 1 
• Het aflezen van de winst: −28 421 euro, dus (ongeveer) 28 400 (euro 

verlies) 1 
 

 5 maximumscore 4 
• Als x = 18 000 dan is 13 118,54W p≈ −  (of een gelijkwaardige 

uitdrukking) 2 
• Aangeven hoe de ongelijkheid 0W <  (of de gelijkheid 0W = ) wordt 

opgelost 1 
• Het antwoord: 9,12p <  (of: bij een prijs van maximaal € 9,11) 1 
 

Nominaal volume 
 

 6 maximumscore 4 
• Het tekenen van een lijnstuk van (200, 9) naar (300, 9) 1 
• Het tekenen van een lijnstuk van (300, 9) naar (500, 15) 2 
• Het tekenen van een lijnstuk van (500, 15) naar (1000, 15) 1 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

maximaal 
toelaatbare
afwijking

in minus in ml
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 7 maximumscore 5 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 
• Beschrijven hoe met de GR σ gevonden kan worden (bijvoorbeeld met 

behulp van een tabel) zodanig dat de oppervlakte onder de 
normaalkromme links van 388 gelijk is aan 0,0052 2 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
of 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 

• 388 μ 0,0052
σ
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• 388 405 2,5622
σ
−

≈ −  1 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag een tabel wordt gebruikt, dienen 
daarin minimaal de waarden σ = 6,62 en σ = 6,63 (of σ = 6,64 en 
σ = 6,65) te worden vermeld. 
 

 8 maximumscore 4 
• Berekend moet worden het aantal flessen met een inhoud minder dan 

400 ml 1 
• Aangeven hoe de normale kans op een volume onder 400 ml met de GR 

berekend kan worden (μ = 405 en σ = 6,6) 1 
• Deze kans is 0,2244 1 
• Dus naar verwachting 1122 (≈ 0,2244 × 5000) flessen hebben een 

afwijking in minus 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met σ = 6,63 (of σ = 6,64) hiervoor geen punten aftrekken. 
 

 9 maximumscore 4 
• Het betreft hier een binomiale benadering met n = 200  (en p = 0,06) 1 
• De kans P( 10)X ≤  moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,34 1 
 
Opmerking 
Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend met 
gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 3 punten 
toekennen. Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend 
zonder gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 
2 punten toekennen. 
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Energiebronnen 
 

 10 maximumscore 4 
• In 1980: totaal ongeveer 6700, in 2004: totaal ongeveer 10 300 1 
• In 1980: aardgas ongeveer 1300 1 
• In 2004: aardgas ongeveer 2400 1 

• 2400 1300
10 300 6700

>  of 0,23 0,19>  of 23% > 19% (en de conclusie) 1 

 
 11 maximumscore 5 

• De groeifactor per 24 jaar is ( )22 5,5
4

=  1 

• De jaarlijkse groeifactor is 
1
245,5 1,0736≈  2 

• In 1990 is de hoeveelheid dan 404 1,0736⋅  (of 1622 1,0736⋅ ) 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 69 miljard vaten 1 
of 

• Het opstellen van de vergelijking 244 22g⋅ =  1 
• Beschrijven hoe hieruit (met de GR) de waarde van g gevonden kan 

worden 1 
• 1,0736g ≈  1 
• In 1990 is de hoeveelheid dan 404 1,0736⋅  (of 1622 1,0736⋅ ) 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 69 miljard vaten 1 
 

 12 maximumscore 4 
• Er is sprake van een rekenkundige rij 1 
• De somformule wordt dan ( ) 0,5 ( 1) (29 29 0,4)s t t t= ⋅ + ⋅ + + ⋅  1 
• Dit herleiden tot ( ) (0,5 0,5) (58 0,4)s t t t= + ⋅ + ⋅  1 
• De rest van de herleiding 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Invoeren van de formule in de GR 1 
• t = 44 geeft 20,3 (miljard vaten) 1 
• t = 45 geeft 19,8 (miljard vaten) 1 
• Dus in het jaar 2049 1 
of 

• De vergelijking 
( )2

188,0 0,961 20
1 1,55 0,961

t

t

⋅
=

+ ⋅
 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (met de GR) kan worden opgelost 1 
• De oplossing 44,6t ≈  1 
• Dus in het jaar 2049 1 
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 14 maximumscore 4 

• ( ) 2d 3049 1,55 0,961 ln 0,961 1 1,55 0,961
d

t tT
t

−
= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅  2 

• 3049 1,55 ln 0,961 188,0− ⋅ ⋅ ≈  1 

• ( )
( )

2

2
d 188,0 0,961188,0 0,961 1 1,55 0,961
d 1 1,55 0,961

t
t t

t

T
t

− ⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ =

+ ⋅
 (en dat is 

gelijk aan Y) 1 
of 

• 3049
1 1,55 0,961tT =
+ ⋅

 1 

• 2

3049 (1 1,55 0,961 )
(1 1,55 0,961 )

t

tT
′− ⋅ + ⋅′ =

+ ⋅
 1 

• (1 1,55 0,961 ) 1,55 0,961 ln 0,961t t′+ ⋅ = ⋅ ⋅  1 

• 2 2
3049 1,55 0,961 ln 0,961 188,0 0,961

(1 1,55 0,961 ) (1 1,55 0,961 )

t t

t tT − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅′ = ≈
+ ⋅ + ⋅

 (en dat is gelijk 

aan Y) 1 
 

Euroverspreiding 
 

 15 maximumscore 5 
• De combinaties N-N-N-N, N-N-B-N, N-B-N-N, N-B-B-N 2 
• De bijbehorende kansen 30,97 ; 0,97 0,03 0,0015⋅ ⋅ ; 0,03 0,0015 0,97⋅ ⋅  

en 0,03 0,9985 0,0015⋅ ⋅  2 
• Optellen geeft een totale kans van 0,9128  1 
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 16 maximumscore 4 
• Beschrijven van een aanpak met de GR voor voldoende grote waarden 

van t 2 
• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
of 

• Het inzicht dat het stelsel  
0,97 0,0015

2,8
N N B
B N
= +
+ =

 moet worden opgelost 1 

• Het oplossen van dit stelsel 1 
• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
of 
• Het inzicht dat uit 0,97 0,0015N N B= +  volgt 20N = B 1 

• Dus 1
21

-ste deel van de Nederlandse munten is in Nederland 1 

• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
 

 17 maximumscore 6 
• H0: p = 0,233 moet getoetst worden tegen H1: p > 0,233 1 
• Onder H0 is het aantal Duitse munten binomiaal verdeeld met n = 512 

en p = 0,233 1 
• De overschrijdingskans P( 138 512, 0, 233)X n p≥ = =  moet berekend 

worden 1 
• P( 138) 1 P( 137)X X≥ = − ≤  1 
• Deze kans is (ongeveer) gelijk aan 0,03 1 
• Dit is kleiner dan 0,05 en dus is er reden om te veronderstellen dat het 

vermoeden juist is 1 
 

Wedden 
 

 18 maximumscore 4 
• De totale inleg is € 30 000 1 
• De uitgaven voor de bookmaker zijn bij winst voor Ajax 

15000 1,75 26250⋅ =  euro, bij gelijk spel 9000 3,1 27900⋅ =  euro en bij 
verlies van Ajax 6000 4,1 24600⋅ =  euro 1 

• De winst voor de bookmaker is het grootst bij verlies van Ajax 1 
• De winst bedraagt dan 30000 24600 5400− =  euro 1 
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 19 maximumscore 4 
• Van het totale ingezette bedrag keert hij 60% à € 1,55 of 30% à € 3,10 

of 10% à € 9,30 uit 1 
• De totale uitkering is steeds hetzelfde: 93% van de totale inzet 2 
• Hij maakt 7% winst 1 
of 
• De totale inzet is bijvoorbeeld € 100 000, waarvan de bookmaker  

60 000 maal € 1,55 of 30 000 maal € 3,10 of 10 000 maal € 9,30 uitkeert 1 
• De totale uitkering is steeds hetzelfde: € 93 000 2 
• Hij maakt € 7000 winst en dat is 7% van de totale inzet 1 
 

 20 maximumscore 4 

• Het bedrag dat op winst voor NAC zal worden ingezet is 1,73 0,4119
4,20

≈  

keer zo groot als het bedrag dat op winst voor PSV zal worden ingezet 1 

• Het bedrag dat op gelijkspel zal worden ingezet, is 1,73 0,4943
3,50

≈  keer 

zo groot als het bedrag dat op winst voor PSV zal worden ingezet 1 
• 0,4119 0,4943 100%p p p+ + =  1 
• 52%p ≈  1 

of 
• Het bedrag dat op winst voor NAC zal worden ingezet is omgekeerd 

evenredig met de quote, dus evenredig met 1 0,578
1,73

≈  1 

• Voor het totale bedrag is dat 1 1 1 1,102
4,20 3,50 1,73

+ + ≈  1 

• 0,578 0,52
1,102

≈  1 

• Het antwoord: 52% 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  925-0142-a-VW-1-c* 

Pagina: 1175Voor 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).



A-0142-a-VW-1-c*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2009-1 
 

wiskunde A1,2 vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
 
 
 
Bij het centraal examen wiskunde A1,2 vwo: 
 
Op pagina 10 van het correctievoorschrift moet bij vraag 20 in de tweede oplossing bij 
het eerste scorebolletje 
 
NAC 
 
vervangen worden door 
 
PSV 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren wiskunde A1,2 vwo. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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925-0141-g-VW-1-o1 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit deel van het examen hoort een uitwerkbijlage. 

Het gehele examen bestaat uit 18 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 1
maandag 25 mei

totale examentijd 3 uur

Vragen 1 tot en met 11

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt.
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Emissierechten 
 
Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) onder controle te krijgen verdeelt de 
overheid elk jaar zogenoemde emissierechten onder bedrijven die CO2 uitstoten. 
Eén emissierecht betekent dat een bedrijf het recht heeft om in een jaar één 
ton CO2 uit te stoten. 
 
In 2005 stootte de Nederlandse industrie 80,4 miljoen ton CO2 uit. Dat was 
8 procent minder dan ze van de overheid aan emissierechten had gekregen. 

3p 1 Bereken hoeveel emissierechten de overheid in 2005 had verdeeld onder de 
Nederlandse industrie. 
 
Wanneer een bedrijf meer emissierechten heeft dan het aan CO2 uitstoot, kan 
het de overgebleven rechten verkopen aan een bedrijf dat nog emissierechten 
nodig heeft. Deze handel in emissierechten vindt plaats op de Amsterdamse 
klimaatbeurs ECX.  
Aan de hand van een voorbeeld gaan we in de rest van deze opgave na wat de 
handel in emissierechten voor een bedrijf kan betekenen. 
 
Het bedrijf Fychem stoot per jaar 100 000 ton CO2 uit en beschikt over slechts 
95 000 emissierechten. We onderzoeken de volgende twee mogelijkheden: 
− mogelijkheid 1: het bedrijf koopt er 5000 emissierechten bij; 
− mogelijkheid 2: het bedrijf neemt maatregelen om de uitstoot tot 90 000 ton 

CO2 terug te brengen. Dit kost het bedrijf 60 000 euro. Het bedrijf houdt nu 
5000 emissierechten over en verkoopt die op de beurs. 

 
We gaan ervan uit dat de koopprijs en de verkoopprijs van een emissierecht 
even groot zijn en noemen dat de prijs van een emissierecht. Afhankelijk van de 
prijs van een emissierecht kun je uitrekenen welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. 
 
Neem aan dat de prijs van een emissierecht gelijk is aan 10 euro. 

3p 2 Onderzoek welke mogelijkheid voor Fychem het voordeligst is.  
 
De prijs van een emissierecht op de klimaatbeurs varieert. Bij een andere prijs 
dan 10 euro moet opnieuw bekeken worden welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. Er is een prijs waarbij het voor Fychem niet 
uitmaakt welke van de twee genoemde mogelijkheden wordt gekozen. 

4p 3 Bereken in dat geval de prijs van een emissierecht. 
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De kosten om de uitstoot van CO2 te verminderen hangen af van de hoeveelheid 
waarmee de uitstoot wordt verminderd. Voor Fychem geldt de volgende formule: 

  
540( )

100000
xK x

x
=

−
 

In deze formule stelt K de kosten voor in duizenden euro’s en x het aantal ton 
waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. 
 
Hoe meer Fychem de uitstoot van CO2 vermindert, des te meer kosten zal het 
bedrijf hiervoor moeten maken. 

4p 4 Beredeneer dit aan de hand van de formule voor K zonder getallenvoorbeelden 
te geven. 
 
 

Fouten 
 
Overal waar tekst verwerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het gaat dan om 
slecht lopende zinnen, spelfouten, typefouten, enzovoort. Het is vrijwel 
onmogelijk om er voor te zorgen dat in lange teksten zoals een boek, krant of 
tijdschrift geen enkele fout voorkomt. Een manier om het aantal fouten te 
verminderen is de tekst te laten controleren door een zogenoemde screener. 
Een screener is iemand die fouten in een tekst probeert te ontdekken. Ook 
screeners kunnen fouten over het hoofd zien. In deze opgave bekijken we een 
model waarin fouten in teksten met een bepaalde kans worden ontdekt. 
 
Screener Chris heeft al vaak teksten gecontroleerd. De kans dat een fout in de 
tekst door hem wordt ontdekt is gelijk aan 0,8. Deze kans geldt voor elke fout in 
de tekst. We noteren deze kans als Cp , dus: C 0,8p = . 
 
Veronderstel dat er in een tekst 52 fouten zitten. 

4p 5 Bereken de kans dat screener Chris minstens 40 van de 52 fouten ontdekt. 
 
De screeners Chris en Dieuwke controleren volkomen onafhankelijk van elkaar 
een tekst waarin 375 fouten zitten. Dieuwke heeft iets minder ervaring dan  
Chris. De kans pD dat een fout in de tekst door haar wordt ontdekt is 0,72, dus  
voor Dieuwke geldt pD = 0,72. Voor Chris geldt weer pC = 0,8.  

3p 6 Bereken hoeveel fouten naar verwachting zowel door Chris als ook door 
Dieuwke zullen worden gevonden. 
 
Een document bevat 64 fouten. Omdat het een belangrijk document is maakt 
men gebruik van vier goede screeners, die volkomen onafhankelijk van elkaar 
de tekst controleren. De kans dat een van deze screeners een fout over het 
hoofd ziet, is voor iedere screener voor elke fout gelijk aan 0,15. 

4p 7 Bereken de kans dat alle 64 fouten worden ontdekt. 
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Nominaal volume 
 
Veel vloeistoffen worden verhandeld in flessen. De hoeveelheid vloeistof die 
volgens het etiket in de fles moet zitten, heet het nominaal volume. Als er 
bijvoorbeeld “400 ml ℮” op staat, dan is het nominaal volume 400 ml. Dat 
betekent niet dat er dan ook altijd precies 400 ml vloeistof in zit. De werkelijke 
hoeveelheid vloeistof in de fles zou bijvoorbeeld 401,8 ml kunnen zijn of 
399,6 ml. Als de werkelijke hoeveelheid vloeistof minder is dan het nominaal 
volume, dan spreken we van een afwijking in minus. De afwijking in minus mag 
niet te groot zijn. Daar zijn Europese richtlijnen voor. In tabel 1 is voor volumes 
tussen 50 ml en 1000 ml de maximaal toelaatbare afwijking in minus 
weergegeven volgens de Europese richtlijn. 
 
tabel 1 

 max. toelaatbare afwijking in minus 
nominaal volume in ml in % van het 

nominaal volume 
in ml 

50 tot 100 - 4,5 
100 tot 200 4,5 - 
200 tot 300 - 9 
300 tot 500 3 - 

500 tot 1000 - 15 
 
Aan de hand van tabel 1 kan een grafiek worden gemaakt van het verband 
tussen het nominaal volume en de maximaal toelaatbare afwijking in minus. In 
figuur 1 is daar al een begin mee gemaakt. 
 
figuur 1 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

maximaal toelaatbare
afwijking in minus

in ml

 
 
De grafiek in figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 8 Maak de grafiek af op de uitwerkbijlage. 
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Flessen heten ondeugdelijk als de afwijking in minus groter is dan de maximaal 
toelaatbare afwijking in minus. 
 
Een firma produceert hoestsiroop. Volgens het etiket bevat een fles hoestsiroop 
400 ml, dus het nominaal volume is 400 ml. De maximaal toelaatbare afwijking 
in minus is dan 12 ml.  
De werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per fles is normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 405 ml. Uit onderzoek is gebleken dat per 1000 flessen 
hoestsiroop gemiddeld 5,2 flessen ondeugdelijk zijn. Met behulp van deze 
gegevens kan worden berekend dat de standaardafwijking van de werkelijke 
hoeveelheid hoestsiroop per fles ongeveer gelijk is aan 6,6 ml. 
 

5p 9 Bereken de standaardafwijking van de werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per 
fles in twee decimalen nauwkeurig. 
 
De firma levert een partij van 5000 flessen hoestsiroop aan een apotheek.  

4p 10 Bereken het verwachte aantal flessen in deze partij dat een afwijking in minus 
heeft. 
 
De overheid controleert regelmatig partijen flessen om te zien of er niet te veel 
ondeugdelijke flessen tussen zitten. In tabel 2 staan de Europese richtlijnen voor 
zulke controles. 
 
tabel 2 

grootte van de partij 
(aantal flessen) 

grootte van de 
steekproef 

goedkeur-
criterium 

afkeur-
criterium 

100 t/m 150 20 ≤1 ≥2 
151 t/m 280 32 ≤2 ≥3 
281 t/m 500 50 ≤3 ≥4 

501 t/m 1200 80 ≤5 ≥6 
1201 t/m 3200 125 ≤7 ≥8 
3201 en meer 200 ≤10 ≥11 

 
In tabel 2 zien we dat voor een partij van bijvoorbeeld 200 flessen er een 
steekproef van 32 flessen genomen moet worden. Deze partij wordt 
goedgekeurd als er in de steekproef niet meer dan 2 flessen ondeugdelijk zijn en 
afgekeurd bij 3 of meer ondeugdelijke flessen. 
 
Door problemen met de productie is gedurende een periode 6% van de flessen 
ondeugdelijk. Tijdens deze periode wordt een partij van 5000 flessen 
gecontroleerd volgens de richtlijnen in tabel 2. De firma hoopt natuurlijk dat de 
partij wordt goedgekeurd. 

4p 11 Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
 

einde  925-0141-g-VW-1-o1* 
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wiskunde A1 Compex VWO 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
 
  

 
 8  
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in ml

 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  925-0141-g-VW-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 

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 70 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Emissierechten 

 
 1 maximumscore 3 

• 92% is 80,4 miljoen ton 1 

• 100% is 80,4
0,92

 miljoen ton 1 

• Het antwoord: 87,4 miljoen 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Mogelijkheid 1 kost 50 000 euro 1 
• Mogelijkheid 2 levert 50 000 euro aan emissierechten op 1 
• Mogelijkheid 2 kost netto 10 000 euro en is dus het voordeligst 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 10 000 

emissierechten voordeliger 1 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 60 000 euro 

reductiekosten onvoordeliger 1 
• Er is evenwicht als die 10 000 emissierechten 60 000 euro waard zijn 1 
• Dit is het geval wanneer een emissierecht 6 euro waard is 1 
of 
• Mogelijkheid 1 kost 5000p (met p de prijs van een emissierecht) 1 
• Mogelijkheid 2 kost 60 000 – 5000p (met p de prijs van een 

emissierecht) 1 
• Het opstellen van de vergelijking 5000p = 60 000 – 5000p 1 
• De oplossing: p = 6 (dus 6 euro) 1 
 

 4 maximumscore 4 
• Als x toeneemt, neemt de teller van K toe 1 
• Dit draagt bij aan een toename van de kosten 1 
• Als x toeneemt, neemt de noemer van K af 1 
• Dit draagt bij aan een toename van de kosten 1 
 

Fouten 
 

 5 maximumscore 4 
• Het betreft een binomiale kans met n = 52 en p = 0,8 1 
• P( 40) 1 P( 39)X X≥ = − ≤  1 
• Aangeven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: 0,772 (of 0,77) 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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 6 maximumscore 3 
• Dieuwke vindt 0,72 375 270⋅ =  fouten 1 
• Daarvan wordt 80 procent ook door Chris gevonden 1 
• Het antwoord: 216 1 
of 
• De kans dat een fout door beide screeners wordt gevonden is 

0,72 0,8 0,576⋅ =  2 
• Het antwoord: 0,576 375 216⋅ =  1 
 

 7 maximumscore 4 
• De kans dat een fout niet wordt ontdekt is 40,15  (≈ 0,0005) 1 
• De kans dat een fout wel wordt ontdekt is 1 – 0,0005 (≈ 0,9995) 1 
• De kans dat alle 64 fouten worden ontdekt is 640,9995  1 
• Het antwoord: 0,968 (of 0,97) 1 
 

Nominaal volume 
 

 8 maximumscore 4 
• Het tekenen van een lijnstuk van (200, 9) naar (300, 9) 1 
• Het tekenen van een lijnstuk van (300, 9) naar (500, 15) 2 
• Het tekenen van een lijnstuk van (500, 15) naar (1000, 15) 1 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

maximaal 
toelaatbare
afwijking

in minus in ml
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 9 maximumscore 5 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 
• Beschrijven hoe met de GR σ gevonden kan worden (bijvoorbeeld met 

behulp van een tabel) zodanig dat de oppervlakte onder de 
normaalkromme links van 388 gelijk is aan 0,0052 2 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
of 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 

• 388 μ 0,0052
σ
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• 388 405 2,5622
σ
−

≈ −  1 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag een tabel wordt gebruikt, dienen 
daarin minimaal de waarden σ = 6,62 en σ = 6,63 (of σ = 6,64 en 
σ = 6,65) te worden vermeld. 
 

 10 maximumscore 4 
• Berekend moet worden het aantal flessen met een inhoud minder dan 

400 ml 1 
• Aangeven hoe de normale kans op een volume onder 400 ml met de GR 

berekend kan worden (μ = 405 en σ = 6,6) 1 
• Deze kans is 0,2244 1 
• Dus naar verwachting 1122 (≈ 0,2244 × 5000) flessen hebben een 

afwijking in minus 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met σ = 6,63 (of σ = 6,64) hiervoor geen punten aftrekken. 
 

 11 maximumscore 4 
• Het betreft hier een binomiale benadering met n = 200 (en p = 0,06) 1 
• De kans P( 10)X ≤  moet worden berekend 1 
• Beschrijven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,34 1 
 
Opmerking 
Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend met 
gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 3 punten 
toekennen. Als een normale benadering van de bedoelde kans is berekend 
zonder gebruikmaking van de continuïteitscorrectie, hiervoor maximaal 
2 punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Eekhoorns  
 

 12 maximumscore 4 
• Het vermenigvuldigen van de getallen in kolom A en B  2 
• De som van deze producten is 68 1 
• De ontbrekende vrijwilliger telt in 80 – 68 = 12 gebieden 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Een berekening van de som van de getallen in kolom B, bijvoorbeeld 

met B83=SOM(B3:B82) 1 
• De totale oppervlakte van het bos is 715,54 ha  1 

• De gemiddelde oppervlakte is 715,54 8,9
80

≈  ha 1 

of 

• Een berekening van het gemiddelde van de getallen in kolom B, 
bijvoorbeeld met B83=GEMIDDELDE(B3:B82) 2 

• De gemiddelde oppervlakte is (ongeveer) 8,9 ha 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Een berekening van het aantal eekhoorns in elk gebied, bijvoorbeeld 

met D3=C3/4,5 tot en met D82=C82/4,5 1 
• Een berekening van het totale aantal eekhoorns, bijvoorbeeld met 

D83=SOM(D3:D82) 1 
• Het totale aantal eekhoorns is naar schatting 154 1 

of 

• Een berekening van het totale aantal nesten, bijvoorbeeld met 
C83=SOM(C3:C82) 1 

• Het totale aantal nesten is 692 1 

• Het totale aantal eekhoorns is naar schatting 692 154
4,5

⎛ ⎞≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

 
 15 maximumscore 4 

• Om de waarde van a te schatten moeten de getallen in kolom B worden 

gedeeld door de getallen in kolom C ( aantal eekhoorns per haa
p

= ) 1 

• Een berekening van a in elk gebied, bijvoorbeeld met D3=B3/C3 tot en 
met D27=B27/C27 1 

• Een berekening van het gemiddelde van de schattingen van a in elk 
gebied, bijvoorbeeld met D28=SOM(D3:D27)/25 of met 
D28=GEMIDDELDE(D3:D27)  1 

• De (gemiddelde) waarde van a is (ongeveer) 0,005 1 
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Vraag Antwoord Scores

Ziekenhuis 
 

 16 maximumscore 4 
• Het aantal bezette bedden wordt berekend door het aantal bezette 

bedden van de vorige dag te verminderen met de uitstroom en te 
vermeerderen met de instroom 1 

• Een berekening van de bedbezetting op elke dag, bijvoorbeeld met 
D3=D2–B3+C3 tot en met D302=D301–B302+C302 2 

• Aan het eind van dag 300 waren er 25 patiënten 1 
 
Opmerking 
Als de berekening is gemaakt voor dag 365 in plaats van dag 300, dan voor 
deze vraag maximaal 3 punten toekennen. 
 

 17 maximumscore 4 
• Het inzicht dat de som van kolom E het bedoelde aantal dagen geeft 1 
• Het sommeren van kolom E, bijvoorbeeld met G3=SOM(E5:E369) 1 
• Een beschrijving hoe deze som verandert als het aantal bedden 

verandert 1 
• Grafiek B geeft het verband het beste weer 1 

of  

• Wanneer het aantal bedden heel groot is (bijvoorbeeld 35), is het aantal 
dagen dat er een tekort aan bedden is gelijk aan 0 1 

• Wanneer het aantal bedden heel klein is (bijvoorbeeld 0), is het aantal 
dagen dat er een tekort aan bedden is gelijk aan 365 1 

• Wanneer het aantal bedden steeds 1 groter wordt gemaakt zal het totaal 
aantal dagen met tekort niet steeds met dezelfde waarde afnemen. Dus 
er is geen lineair verband. 1 

• Grafiek B geeft het verband het beste weer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat op basis van argumenten grafiek A als het best passende 
verband aanwijst, hiervoor maximaal 3 punten toekennen. 
 

 18 maximumscore 6 
• De getallen in kolom A en B met elkaar vermenigvuldigen bijvoorbeeld 

met C2=A2*B2 tot en met C36=A36*B36 2 
• Vervolgens de waarden in kolom C optellen met bijvoorbeeld 

C37=SOM(C2:C36) 1 
• De totale ligduur is 11 991 (nachten) 1 
• Bij elke patiënt wordt 1 dag extra berekend, dus 2150 dagen extra 1 

• Het aantal in rekening gebrachte dagen is 2150 100% 18%
11991

⋅ ≈  hoger 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 

einde  925-0141-g-VW-1-c* 
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925-0142-g-VW-1-o1 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit deel van het examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Het gehele examen bestaat uit 17 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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.

tijdvak 1
maandag 25 mei

totale examentijd 3 uur

Vragen 1 tot en met 9

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt.
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 925-0142-g-VW-1-o1 2 lees verder ►►►

Nominaal volume 
 
Veel vloeistoffen worden verhandeld in flessen. De hoeveelheid vloeistof die 
volgens het etiket in de fles moet zitten, heet het nominaal volume. Als er 
bijvoorbeeld “400 ml ℮” op staat, dan is het nominaal volume 400 ml. Dat 
betekent niet dat er dan ook altijd precies 400 ml vloeistof in zit. De werkelijke 
hoeveelheid vloeistof in de fles zou bijvoorbeeld 401,8 ml kunnen zijn of 
399,6 ml. Als de werkelijke hoeveelheid vloeistof minder is dan het nominaal 
volume, dan spreken we van een afwijking in minus. De afwijking in minus mag 
niet te groot zijn. Daar zijn Europese richtlijnen voor. In tabel 1 is voor volumes 
tussen 50 ml en 1000 ml de maximaal toelaatbare afwijking in minus 
weergegeven volgens de Europese richtlijn. 
 
tabel 1 

 max. toelaatbare afwijking in minus 
nominaal volume in ml in % van het 

nominaal volume 
in ml 

50 tot 100 - 4,5 
100 tot 200 4,5 - 
200 tot 300 - 9 
300 tot 500 3 - 

500 tot 1000 - 15 
 
Aan de hand van tabel 1 kan een grafiek worden gemaakt van het verband 
tussen het nominaal volume en de maximaal toelaatbare afwijking in minus. In 
figuur 1 is daar al een begin mee gemaakt. 
 
figuur 1 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nominaal volume in ml

16
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0

maximaal toelaatbare
afwijking in minus

in ml

 
 
De grafiek in figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 1 Maak de grafiek af op de uitwerkbijlage. 
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Flessen heten ondeugdelijk als de afwijking in minus groter is dan de maximaal 
toelaatbare afwijking in minus. 
 
Een firma produceert hoestsiroop. Volgens het etiket bevat een fles hoestsiroop 
400 ml, dus het nominaal volume is 400 ml. De maximaal toelaatbare afwijking 
in minus is dan 12 ml.  
De werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per fles is normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 405 ml. Uit onderzoek is gebleken dat per 1000 flessen 
hoestsiroop gemiddeld 5,2 flessen ondeugdelijk zijn. Met behulp van deze 
gegevens kan worden berekend dat de standaardafwijking van de werkelijke 
hoeveelheid hoestsiroop per fles ongeveer gelijk is aan 6,6 ml. 
 

5p 2 Bereken de standaardafwijking van de werkelijke hoeveelheid hoestsiroop per 
fles in twee decimalen nauwkeurig. 
 
De firma levert een partij van 5000 flessen hoestsiroop aan een apotheek.  

4p 3 Bereken het verwachte aantal flessen in deze partij dat een afwijking in minus 
heeft. 
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Euroverspreiding 
 
Op 1 januari 2002 werd in Nederland en in een aantal andere Europese landen 
een nieuwe munteenheid ingevoerd, de euro. Elk van deze landen heeft eigen, 
herkenbare munten; zo staat op de Nederlandse munten het portret van de 
Nederlandse koningin. 
 
Doordat de euro in meerdere landen wordt gebruikt, raken de munten van een 
land verspreid over andere landen. In 2002 is door wiskundigen een experiment 
uitgevoerd om deze verspreiding te onderzoeken. Aan dit experiment deden 
duizenden mensen in binnen- en buitenland mee, de zogenoemde eurometers. 
Aan het begin van elke maand werd geteld hoeveel munten uit welk euroland ze 
in bezit hadden.  
 
De onderzoekers slaagden erin kansen te bepalen dat een Nederlandse munt de 
grens overgaat: de kans dat een Nederlandse munt die in Nederland is, de 
volgende maand in het buitenland is, is 0,03. De kans dat een Nederlandse 
munt die in het buitenland is, daar de volgende maand blijft, is 0,9985. Deze 
kansen staan ook in tabel 1. We gaan er in deze opgave van uit dat deze 
kansen elke maand hetzelfde blijven. 
 
tabel 1  

 maand t in 
Nederland 

maand t in 
buitenland 

maand t + 1 in Nederland 0,97 0,0015 
maand t + 1 in buitenland 0,03 0,9985 

 
Een Nederlandse munt is op 1 februari 2002 in Nederland. Met behulp van 
tabel 1 kun je de kans berekenen dat deze munt op 1 mei 2002 in Nederland is, 
al dan niet na een verblijf in het buitenland. 
 

5p 4 Bereken deze kans in vier decimalen nauwkeurig. 
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Op basis van de kansen in tabel 1 is voor de totale hoeveelheid Nederlandse 
munten een model te maken dat voor elk tijdstip voorspelt hoeveel van deze 
munten in Nederland zijn en hoeveel in het buitenland. Dit model bestaat uit 
twee recurrente betrekkingen1: 
 
 1 10,97 0,0015t t tN N B− −= +  en 1 10,03 0,9985t t tB N B− −= +  
 
Hierin is tN  het aantal Nederlandse munten in miljarden dat in maand t in 
Nederland is; tB is het aantal Nederlandse munten in miljarden in maand t in het 
buitenland. Verder is t de tijd in maanden met t = 0 op 1 januari 2002.  
 
Veronderstel dat in totaal 2,8 miljard Nederlandse munten gemaakt zijn, die op 
1 januari 2002 allemaal in Nederland waren. Ga ervan uit dat er daarna geen 
nieuwe munten zijn bijgemaakt. Volgens bovenstaand model zal het aantal 
Nederlandse munten in Nederland op de lange duur stabiliseren.  

4p 5 Bereken hoeveel Nederlandse munten er uiteindelijk in Nederland zullen zijn en 
hoeveel in het buitenland. Geef je antwoord in miljoenen nauwkeurig. 
 
Van alle muntstukken die op zeker moment in Nederland in omloop zijn, is 
23,3% Duits. Het vermoeden bestaat dat in de grensstreek met Duitsland het 
percentage Duitse muntstukken hoger is dan in Nederland als geheel. Om dit 
vermoeden te onderzoeken, worden van een aantal mensen die in de 
grensstreek wonen gegevens verzameld over de munten in ieders portemonnee. 
Er blijken in totaal 512 muntstukken in deze portemonnees te zitten, waarvan er 
138 Duits zijn. 

6p 6 Onderzoek bij een significantieniveau van 5% of er reden is om te 
veronderstellen dat het vermoeden juist is. 
 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit deel van het examen staan op de volgende 
pagina. 

noot 1 Een recurrente betrekking wordt ook wel recursieformule of recursievergelijking genoemd. 
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Emissierechten 
 
Om de uitstoot van kooldioxide (CO2) onder controle te krijgen verdeelt de 
overheid elk jaar zogenoemde emissierechten onder bedrijven die CO2 uitstoten. 
Eén emissierecht betekent dat een bedrijf het recht heeft om in een jaar één 
ton CO2 uit te stoten. 
 
Wanneer een bedrijf meer emissierechten heeft dan het aan CO2 uitstoot, kan 
het de overgebleven rechten verkopen aan een bedrijf dat nog emissierechten 
nodig heeft. Deze handel in emissierechten vindt plaats op de Amsterdamse 
klimaatbeurs ECX.  
Aan de hand van een voorbeeld gaan we in de rest van deze opgave na wat de 
handel in emissierechten voor een bedrijf kan betekenen. 
 
Het bedrijf Fychem stoot per jaar 100 000 ton CO2 uit en beschikt over slechts 
95 000 emissierechten. We onderzoeken de volgende twee mogelijkheden: 
− mogelijkheid 1: het bedrijf koopt er 5000 emissierechten bij; 
− mogelijkheid 2: het bedrijf neemt maatregelen om de uitstoot tot 90 000 ton  

CO2 terug te brengen. Dit kost het bedrijf 60 000 euro. Het bedrijf houdt nu  
5000 emissierechten over en verkoopt die op de beurs. 

 
We gaan ervan uit dat de koopprijs en de verkoopprijs van een emissierecht 
even groot zijn en noemen dat de prijs van een emissierecht. Afhankelijk van de 
prijs van een emissierecht kun je uitrekenen welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. 
 
Neem aan dat de prijs van een emissierecht gelijk is aan 10 euro. 

3p 7 Onderzoek welke mogelijkheid voor Fychem het voordeligst is.  
 
De prijs van een emissierecht op de klimaatbeurs varieert. Bij een andere prijs 
dan 10 euro moet opnieuw bekeken worden welke van de twee mogelijkheden 
het voordeligst is voor Fychem. Er is een prijs waarbij het voor Fychem niet 
uitmaakt welke van de twee genoemde mogelijkheden wordt gekozen. 

4p 8 Bereken in dat geval de prijs van een emissierecht. 
 
De kosten om de uitstoot van CO2 te verminderen hangen af van de hoeveelheid 
waarmee de uitstoot wordt verminderd. Voor Fychem geldt de volgende formule: 

  
540( )

100000
xK x

x
=

−
 

In deze formule stelt K de kosten voor in duizenden euro’s en x het aantal ton 
waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd. 
 
Hoe meer Fychem de uitstoot van CO2 vermindert, des te meer kosten zal het 
bedrijf hiervoor moeten maken. 

4p 9 Beredeneer dit met behulp van differentiëren. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet wordt gebruikt. 

einde  925-0142-g-VW-1-o1* 
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wiskunde A1 Compex VWO 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  925-0141-g-VW-1-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 

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 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Nominaal volume 

 
 1 maximumscore 4 

• Het tekenen van een lijnstuk van (200, 9) naar (300, 9) 1 
• Het tekenen van een lijnstuk van (300, 9) naar (500, 15) 2 
• Het tekenen van een lijnstuk van (500, 15) naar (1000, 15) 1 
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Vraag Antwoord Scores
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 2 maximumscore 5 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 
• Beschrijven hoe met de GR σ gevonden kan worden (bijvoorbeeld met 

behulp van een tabel) zodanig dat de oppervlakte onder de 
normaalkromme links van 388 gelijk is aan 0,0052 2 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
of 
• P(ondeugdelijk) = 0,0052 1 
• Grens van ondeugdelijkheid is 388 ml 1 

• 388 μ 0,0052
σ
−⎛ ⎞Φ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 1 

• 388 405 2,5622
σ
−

≈ −  1 

• σ = 6,63 (of 6,64) (ml) 1 
 
Opmerking 
Als bij het beantwoorden van de vraag een tabel wordt gebruikt, dienen 
daarin minimaal de waarden σ = 6,62 en σ = 6,63 (of σ = 6,64 en 
σ = 6,65) te worden vermeld. 
 

 3 maximumscore 4 
• Berekend moet worden het aantal flessen met een inhoud minder dan 

400 ml 1 
• Aangeven hoe de normale kans op een volume onder 400 ml met de GR 

berekend kan worden (μ = 405 en σ = 6,6) 1 
• Deze kans is 0,2244 1 
• Dus naar verwachting 1122 (≈ 0,2244 × 5000) flessen hebben een 

afwijking in minus 1 
 
Opmerking 
Als gerekend is met σ = 6,63 (of σ = 6,64) hiervoor geen punten aftrekken. 
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Euroverspreiding 
 

 4 maximumscore 5 
• De combinaties N-N-N-N, N-N-B-N, N-B-N-N, N-B-B-N 2 
• De bijbehorende kansen 30,97 ; 0,97 0,03 0,0015⋅ ⋅ ; 0,03 0,0015 0,97⋅ ⋅  

en 0,03 0,9985 0,0015⋅ ⋅  2 
• Optellen geeft een totale kans van 0,9128  1 
 

 5 maximumscore 4 
• Beschrijven van een aanpak met de GR voor voldoende grote waarden 

van t 2 
• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
of 

• Het inzicht dat het stelsel  
0,97 0,0015

2,8
N N B
B N
= +
+ =

 moet worden opgelost 1 

• Het oplossen van dit stelsel 1 
• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
of 
• Het inzicht dat uit 0,97 0,0015N N B= +  volgt 20N = B 1 

• Dus 1
21

-ste deel van de Nederlandse munten is in Nederland 1 

• De oplossingen N ≈ 0,133 en B ≈ 2,667 1 
• Dus 133 miljoen munten in Nederland en 2,667 miljard daarbuiten 1 
 

 6 maximumscore 6 
• H0: p = 0,233 moet getoetst worden tegen H1: p > 0,233 1 
• Onder H0 is het aantal Duitse munten binomiaal verdeeld met n = 512 

en p = 0,233 1 
• De overschrijdingskans P( 138 512, 0, 233)X n p≥ = =  moet berekend 

worden 1 
• P( 138) 1 P( 137)X X≥ = − ≤  1 
• Deze kans is (ongeveer) gelijk aan 0,03 1 
• Dit is kleiner dan 0,05 en dus is er reden om te veronderstellen dat het 

vermoeden juist is 1 
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Vraag Antwoord Scores

Emissierechten 
 

 7 maximumscore 3 
• Mogelijkheid 1 kost 50 000 euro 1 
• Mogelijkheid 2 levert 50 000 euro aan emissierechten op 1 
• Mogelijkheid 2 kost netto 10 000 euro en is dus het voordeligst 1 
 

 8 maximumscore 4 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 10 000 

emissierechten voordeliger 1 
• Ten opzichte van mogelijkheid 1 is mogelijkheid 2 60 000 euro 

reductiekosten onvoordeliger 1 
• Er is evenwicht als die 10 000 emissierechten 60 000 euro waard zijn 1 
• Dit is het geval wanneer een emissierecht 6 euro waard is 1 
of 
• Mogelijkheid 1 kost 5000p (met p de prijs van een emissierecht) 1 
• Mogelijkheid 2 kost 60 000 – 5000p (met p de prijs van een 

emissierecht) 1 
• Het opstellen van de vergelijking 5000p = 60 000 – 5000p 1 
• De oplossing: p = 6 (dus 6 euro) 1 
 

 9 maximumscore 4 

• 2
(100000 ) 540 540 ( 1)( )

(100000 )
x xK x

x
− ⋅ − ⋅ −′ =

−
 2 

• Dit herleiden tot 2
54 000 000( )

(100000 )
K x

x
′ =

−
 1 

• ( )K x′  is voor elke waarde van x positief en dus is K stijgend 1 

of 

• 2
(100000 ) 540 540 ( 1)( )

(100000 )
x xK x

x
− ⋅ − ⋅ −′ =

−
 2 

• Een schets van de grafiek van K ′  1 
• De grafiek van K ′  ligt voor elke waarde van x boven de x-as en dus is 

K stijgend 1 
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Vraag Antwoord Scores

Eekhoorns  
 

 10 maximumscore 4 
• Het vermenigvuldigen van de getallen in kolom A en B 2 
• De som van deze producten is 68 1 
• De ontbrekende vrijwilliger telt in 80 – 68 = 12 gebieden 1 
 

 11 maximumscore 5 
• Het aantal eekhoorns is 0,005 maal het percentage bezochte haarvallen 

maal de oppervlakte van het gebied 1 
• Een berekening van het aantal eekhoorns in elk gebied, bijvoorbeeld 

met E3=0,005*C3*B3 tot en met E82=0,005*C82*B82 2 
• Een berekening van het totale aantal eekhoorns, bijvoorbeeld met 

E83=SOM(E3:E82) 1 
• Het totale aantal eekhoorns is naar schatting 179 1 
 

 12 maximumscore 4 
• Een berekening van de waarde van d in elk gebied volgens de formule 

0,005d p= , bijvoorbeeld met D3=0,005*C3 tot en met 
D82=0,005*C82 1 

• Een berekening van de waarde van d in elk gebied volgens de formule 
0,5 log(1 0,009 )d p= − ⋅ − , bijvoorbeeld met  

E3= –0,5*LOG(1–0,009*C3) tot en met E82= –0,5*LOG(1–0,009*C82) 1 
• In elk gebied het verschil berekenen, bijvoorbeeld met F3=D3–E3 tot 

en met F82=D82–E82 1 
• Het verschil is het grootst in gebied 43 1 

of 

• Het invoeren (in de GR of in Excel) van de functies 0,005d p=  en 
0,5 log(1 0,009 )d p= − ⋅ −  1 

• Het onderzoeken van de verschilfunctie van de functies 0,005d p=  en 
0,5 log(1 0,009 )d p= − ⋅ −  1 

• Het verschil is het grootst als 68p =  1 
• Bij het bekijken van de gebieden blijkt dat in gebied 43 deze waarde 

van p voorkomt (en dat daar dus het verschil het grootst is) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Ziekenhuis 
 

 13 maximumscore 4 
• Het aantal bezette bedden wordt berekend door het aantal bezette 

bedden van de vorige dag te verminderen met de uitstroom en te 
vermeerderen met de instroom 1 

• Een berekening van de bedbezetting op elke dag, bijvoorbeeld met 
D3=D2–B3+C3 tot en met D302=D301–B302+C302 2 

• Aan het eind van dag 300 waren er 25 patiënten 1 
 
Opmerking 
Als de berekening is gemaakt voor dag 365 in plaats van dag 300, dan voor 
deze vraag maximaal 3 punten toekennen. 
 

 14 maximumscore 4 
• Het inzicht dat de som van kolom E  het bedoelde aantal dagen geeft 1 
• Het sommeren van kolom E, bijvoorbeeld met G3=SOM(E5:E369) 1 
• Een beschrijving hoe deze som verandert als het aantal bedden 

verandert 1 
• Grafiek B geeft het verband het beste weer 1 

of  

• Wanneer het aantal bedden heel groot is (bijvoorbeeld 35), is het aantal 
dagen dat er een tekort aan bedden is gelijk aan 0 1 

• Wanneer het aantal bedden heel klein is (bijvoorbeeld 0), is het aantal 
dagen dat er een tekort aan bedden is gelijk aan 365 1 

• Wanneer het aantal bedden steeds 1 groter wordt gemaakt zal het totaal 
aantal dagen met tekort niet steeds met dezelfde waarde afnemen. Dus 
er is geen lineair verband. 1 

• Grafiek B geeft het verband het beste weer 1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat op basis van argumenten grafiek A als het best passende 
verband aanwijst, hiervoor maximaal 3 punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 5 
• Een berekening van de gemiddelde instroom, bijvoorbeeld met 

C370=SOM(C5:C369)/365 1 
• De gemiddelde instroom is (ongeveer) 4,83 1 
• Een berekening van de gemiddelde bedbezetting, bijvoorbeeld met 

D370=SOM(D5:D369)/365 (of D370=SOM(D4:D369)/366) 1 
• De gemiddelde bedbezetting is (ongeveer) 16,57 1 

• De gemiddelde ligduur is 16,57 3,43
4,83

≈  1 

of 

• Een berekening van de gemiddelde instroom, bijvoorbeeld met 
C370=GEMIDDELDE(C5:C369) 1 

• De gemiddelde instroom is (ongeveer) 4,83 1 
• Een berekening van de gemiddelde bedbezetting, bijvoorbeeld met 

D370=GEMIDDELDE(D5:D369) (of D370=GEMIDDELDE(D4:D369) 1 
• De gemiddelde bedbezetting is (ongeveer) 16,57 1 

• De gemiddelde ligduur is 16,57 3,43
4,83

≈  1 

 
 16 maximumscore 3 

• De ligduur is langer dan 3 nachten als de patiënt 3 ochtenden achtereen 
niet vertrekt 1 

• De kans daarop is 0,63 (= 0,216) 1 
• De kans op een ligduur van ten hoogste drie nachten is 31 0,6 0,784− =  1 

of 

• P(ligduur is 1 nacht) = 0,4 , P(ligduur is 2 nachten) = 0,6·0,4 en 
P(ligduur is 3 nachten) = 0,6·0,6·0,4 2 

• De som van deze kansen is 0,784 1 
 

 17 maximumscore 5 
• Een berekening van de gekwadrateerde verschillen van kolom B en D, 

bijvoorbeeld met E3=(B3–D3)^2 tot en met E37=(B37–D37)^2 2 
• Een berekening van de som hiervan, bijvoorbeeld met 

E38=SOM(E3:E37) 1 
• Deze som is (ongeveer) 125,8 als 0,82q = . De som is groter bij andere 

waarden van q, dus voor 0,82q =  komt de theoretische verdeling het 
best overeen met de werkelijke verdeling 2 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 

einde  einde  925-0142-g-VW-1-c* 
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Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2 
woensdag 24 juni 
13.30 - 16.30 uur 
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Zeemonsters 

 
In 1972 werd de mesoplodon densirostris ontdekt in de oceaan. Het is een 
dolfijnensoort die 7 meter lang kan worden. Mede naar aanleiding van deze 
vondst deed de bioloog C. Paxton onderzoek naar de vraag hoeveel van 
dergelijke grote diersoorten er in de toekomst nog meer ontdekt zullen worden. 
Paxton beperkte zich tot wat hij zeemonsters noemde: dieren die in zee leven en 
meer dan 2 meter lang kunnen worden. 
 
foto 
 

 
Een mesoplodon densirostris 
 
Op basis van gegevens over het aantal ontdekte zeemonsters in verschillende 
jaren stelde Paxton het volgende model op: 

 
264 476657

( )
1767

t
P t

t

−=
−

 

Met dit model kon hij een schatting maken van het aantal ontdekte soorten tot 
en met een zeker jaar t. In deze formule is P(t) het aantal soorten dat tot en met 
jaar t bekend is. Dus als je een schatting wilt van het aantal soorten dat 
bijvoorbeeld op het eind van het jaar 1980 bekend is, dan moet je t = 1980 
invullen in de formule. De uitkomst wordt afgerond op gehelen. 
 
Vanaf eind 1895 tot en met eind 1995 zijn er in werkelijkheid 30 soorten ontdekt. 

3p 1 Bereken hoeveel soorten er volgens het model van Paxton zouden zijn ontdekt 
in deze periode. 
 
J. Groot schreef in 2003 een artikel in het wiskundeblad Pythagoras over het 
model van Paxton. Daarin schreef hij dat hij met dezelfde gegevens een ander 
model had gevonden. Zijn model zag er als volgt uit: 

 1798( ) 218 (1 0,9799 )tG t −= ⋅ −  

In deze formule is G(t) het aantal soorten dat tot en met jaar t bekend is. Ook 
hier wordt de uitkomst afgerond op gehelen. 
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De twee formules hierboven zijn verschillend, dus je mag verwachten dat beide 
modellen niet altijd dezelfde uitkomsten opleveren. Voor t = 1931 bijvoorbeeld 
geeft het model van Paxton 202 soorten en het model van Groot 203. Vanwege 
de afronding op gehelen is er een aantal jaren waarvoor de twee modellen wél 
dezelfde uitkomst geven. Onder andere is dat het geval bij t = 1938: beide 
modellen leveren dan elk 205 bekende soorten. Er zijn nog meer jaren uit de 
periode 1930 tot en met 1945 waarvoor beide modellen dezelfde uitkomst 
geven. 
 

4p 2 Onderzoek welke jaren dat zijn. 
 
Paxton en Groot ontwikkelden hun modellen vooral om een schatting te kunnen 
maken van het aantal soorten zeemonsters dat men in de toekomst nog zou 
kunnen ontdekken. Elk van deze beide modellen voorspelt dan ook dat het 
aantal soorten zeemonsters een grenswaarde heeft. 
Volgens het model van Paxton zullen er na 2009 nog 42 soorten zeemonsters 
ontdekt worden. 

4p 3 Bereken hoeveel soorten zeemonsters er na 2009 nog ontdekt zullen worden 
volgens het model van Groot. 
 
Behalve de formules van Paxton en Groot zijn er nog meer formules denkbaar 
die de werkelijke aantallen bekende soorten zeemonsters goed benaderen. Een 

mogelijkheid is bijvoorbeeld een formule van de vorm ( )F t at b= + . In deze 

formule is F(t) het aantal soorten tot en met jaar t. De waarden voor a en b 
worden zo gekozen dat het model precies overeenkomt met de werkelijke 
aantallen soorten zoals die eind 1895 en eind 1995 bekend waren. Eind 1895 
waren er in werkelijkheid 187 soorten zeemonsters bekend. Eind 1995 waren 
dat er 217. Er kan nu worden berekend dat de waarde van a gelijk is aan 121,2.  

4p 4 Bereken de waarde van b. 
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Conditietest 

 
Om de conditie te meten van mensen worden vaak conditietests gebruikt. De 
conditietest die in deze opgave vermeld wordt, is een gangbare conditietest 
waarbij iedere prestatie een score oplevert. Hoe hoger de score, hoe beter de 
conditie.  
In Canada is een onderzoek gedaan onder een groot aantal jongens van 12 tot 
en met 17 jaar. In tabel 1 staan de resultaten van het onderzoek voor jongens 
van 17 jaar.  
 

tabel 1 
score 5,44 6,89 7,50 8,36 8,81 9,30 9,84 10,23 11,09 11,87 12,58 
cumulatief 
percentage 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

In tabel 1 is bijvoorbeeld af te lezen dat 90% van de jongens een score van 
11,87 of minder behaalt. De scores in de tabel zijn gerangschikt op cumulatief 
percentage. 
De scores van de Canadese jongens van 17 jaar zijn bij benadering normaal 
verdeeld. Dat kun je zien als je de scores van tabel 1 uitzet op normaal 
waarschijnlijkheidspapier. 
 

3p 5 Zet de scores van tabel 1 uit op het normaal waarschijnlijkheidspapier op de 
uitwerkbijlage en leg met behulp van deze tekening uit waarom er bij benadering 
sprake is van een normale verdeling. 
 

4p 6 Bepaal met het normaal waarschijnlijkheidspapier van de uitwerkbijlage of met 
de tabel het gemiddelde en de standaardafwijking van de scores van jongens 
van 17 jaar. 
 
Ook voor Canadese jongens in andere leeftijdsgroepen zijn de scores (bij 
benadering) normaal verdeeld.  
 
Voor Canadese jongens van 13 jaar is het gemiddelde 7,4 en de 
standaardafwijking 2,0. Wanneer een jongen van 13 jaar hoger dan 9,94 scoort 
is er sprake van een hoge score. 
Uit de onderzochte groep worden willekeurig twee jongens van 13 jaar gekozen. 

4p 7 Bereken de kans dat ze allebei een hoge score hebben. 
 
Voor Canadese jongens van 14 jaar is het gemiddelde 8,0 en de 
standaardafwijking 2,0.  
We kiezen aselect 100 Canadese jongens van 14 jaar.  

4p 8 Bereken de kans dat hun gemiddelde score minder dan 0,1 afwijkt van 8,0. 
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Voor Canadese jongens van 12 jaar is de gemiddelde score 7,3. Verder is uit 
het onderzoek gebleken dat 77% van de jongens van 12 jaar een score had die 
lager was dan 8,85. 

4p 9 Bereken de standaardafwijking van de scores van de Canadese jongens van 
12 jaar. 
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Melkvee 

 
De afgelopen jaren is het aantal melkveehouderijen afgenomen. Het 
(gemiddelde) aantal koeien per melkveehouderij is echter toegenomen. Beide 
ontwikkelingen zijn weergegeven in figuur 1. Figuur 1 is gebaseerd op gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
figuur 1 
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Op basis van de gegevens in figuur 1 kan worden onderzocht of het totale aantal 
koeien in Nederland in 2003 groter of kleiner was dan in 1975.  

4p 10 Voer dat onderzoek uit aan de hand van een berekening. 
 
In figuur 1 is te zien dat de grafiek van het aantal koeien per melkveehouderij in 
de periode 2000 – 2003 minder steil loopt dan in de periode 1985 – 2000. Toch 
is de gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal koeien per melkveehouderij 
groter in de periode 2000 – 2003 dan in de periode 1985 – 2000.  

3p 11 Laat dit met een berekening zien en leg uit waarom dit niet in tegenspraak is 
met de gegevens in de grafiek van het aantal koeien per melkveehouderij.  
 
Koeien worden tegenwoordig gemolken door een zogenaamde melkrobot. De 
melkrobot melkt de koe zonder dat de boer daarbij aanwezig hoeft te zijn.  
In 2005 werd door de dierenbescherming het volgende persbericht gepubliceerd: 
 
persbericht 
 
“In 2002 bleef 10% van de melkveestapel in de stal. De melkrobot heeft tot 
gevolg dat er steeds minder koeien in de wei komen. De dierenbescherming is 
daarom tegenstander van melkrobots.  
Dit jaar (2005 dus) blijft maar liefst 17% van de melkveestapel het hele jaar in 
de stal. Daardoor blijven de weilanden leeg. Als deze trend zich doorzet, 
verwachten wij dat over zo’n tien jaar de helft van de melkveestapel uit het 
Nederlandse landschap is verdwenen.” 
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Uit het persbericht blijkt dat 90% van het melkvee in 2002 in de wei komt. Ook 
zien we dat in 2005 nog slechts 83% van het melkvee in de wei komt.  
In het persbericht is sprake van een ‘trend’, maar het wordt niet duidelijk van 
welk model men daarbij is uitgegaan en waar “de helft van de melkveestapel” 
vandaan komt. Enkele voor de hand liggende modellen zijn: 

1. een trend waarbij het percentage melkvee dat in de wei komt lineair 
daalt; 

2. een trend waarbij het percentage melkvee dat in de wei komt 
exponentieel afneemt. 

 
4p 12 Bereken hoeveel procent van het melkvee in 2015 volgens model 1 en hoeveel 

procent volgens model 2 in de wei komt.  
 
Voor het beschrijven van de situatie op de lange duur is model 1 op grond van 
wiskundige overwegingen niet bruikbaar maar model 2 misschien wel. 

2p 13 Leg uit waarom model 1 op de lange duur zeker niet realistisch kan zijn, maar 
model 2 misschien wel. 
 
Boer Poelen vraagt zich af of het voordelig is een melkrobot aan te schaffen. De 
verkoopprijs van de melk is op dat moment 30 eurocent per liter. We gaan ervan 
uit dat de melkprijs niet verandert. Hij heeft op zijn boerderij 70 koeien die elke 
dag gemolken moeten worden. Een koe geeft gemiddeld 21,1 liter melk per dag 
als zij door de boer met de hand gemolken wordt. Uit onderzoek blijkt dat  
een koe die gemolken wordt door een melkrobot 10% meer melk geeft dan een 
koe die met de hand wordt gemolken door de boer. Boer Poelen wil weten 
hoeveel extra opbrengst hij per jaar (365 dagen) krijgt uit de verkoop van melk 
als hij overstapt op een melkrobot. 

3p 14 Bereken de extra opbrengst per jaar van boer Poelen. Rond je antwoord af op 
hele euro’s. 
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Een meisje of een jongen? 

 
Veel vrouwen die in verwachting zijn van een baby vragen zich af of het een 
meisje of een jongen wordt. Er bestaan veel dubieuze methoden om daarachter 
te komen. Een voorbeeld daarvan is de al eeuwen oude Chinese conceptietabel, 
zie tabel 1. 
 
tabel 1 

  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Jan M J M J M J M M J M J M J J J M J J M J M J M J M J J M

Febr J M J M J J M J M J M J M M M J M J J M J M J M J M J J

Maart M J M M J M J J J M J M M J J J J M J J M J M J M J M J

April J M J M M J J M M J M M M M M J M J M J J J J M J M J M

Mei J M J M J J M M M M M J M M M M M M J M J J M J M J J M

Juni J J J M M M J J J M M J M M M M M M M J M M J M J M J M

Juli J J J M M J J M M J J J M M M M M M M M J M J J M J M J

Aug J J J M J M M J J J J J M M M J M J M J M J M J J M J M

Sept J J J M M J M J M J J J M M M M M M J M J M J M J J M J

Okt J J M M M J M J M J J M M M M M M M J J M J M J M J J M

Nov J M J M M J M J M M M M J M M M J J J M J M J M J J M J

Dec J M J M M M M J M J M M J J J J J J J J M M M J M J M J

 
Met deze tabel zou je als volgt kunnen bepalen of het een jongen of een meisje 
wordt: kies de maand van de conceptie (verticaal) en de leeftijd van de moeder 
(horizontaal) op het moment van de conceptie. In het bijbehorende vakje staat 
de M voor een meisje en de J voor een jongen. Volgens een website voorspelt 
de tabel in 90% van de gevallen correct of het een jongen of een meisje wordt. 
 
Twee zwangere vrouwen hebben nauwkeurig het moment van conceptie 
vastgesteld. Voor de ene vrouw was dat in de maand maart en haar leeftijd was 
toen 23 jaar. Voor de andere vrouw was dat in februari en haar leeftijd was toen 
25 jaar. De twee vrouwen gebruiken de Chinese conceptietabel om het geslacht 
van hun baby te voorspellen. Ga ervan uit dat de tabel inderdaad in 90% van de 
gevallen correct voorspelt. 

3p 15 Bereken dan de kans dat de baby’s alletwee jongens zijn. 
 
Een vrouw die gedurende haar leven vijf kinderen heeft gekregen onderzoekt of 
de Chinese conceptietabel klopt voor haar vijf kinderen. In een discussieforum 
op internet klaagt de vrouw erover dat de Chinese conceptietabel het bij alle vijf 
haar kinderen mis had. Als de 90%-claim van de website correct is, zo 
redeneerde de vrouw, dan zou er een behoorlijk grote kans moeten zijn dat de 
tabel het bij ten minste vier van de vijf kinderen goed zou hebben. 

4p 16 Bereken deze kans. 
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Er bestaat een verband tussen het geslacht van de baby en de leeftijd van de 
moeder op het moment van de geboorte van het kind. In figuur 1 is het aantal 
jongens per 1000 meisjes uitgezet tegen de leeftijd van de moeder.  
 
figuur 1 
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De grafiek in figuur 1 is het resultaat van een groot onderzoek waarin in totaal 
11 093 182 geboortes werden geteld. We kijken in deze figuur bijvoorbeeld naar 
de leeftijdsklasse 20-24 jaar. We zien dat van de baby’s van wie de moeder bij 
de geboorte in deze leeftijdsklasse zit, er ongeveer 1058 jongetjes per 
1000 meisjes worden geboren. De kans op een jongen is voor een willekeurige 

aanstaande moeder uit deze leeftijdsklasse dus 
1058

0,514.
2058

≈  

 
De grafiek in figuur 1 daalt (bijna) overal. Dat betekent dat de verhouding tussen 
de aantallen jongens en meisjes (dus jongens : meisjes) (bijna) altijd afneemt 
naarmate de leeftijd van de moeder toeneemt. Dus is de kans op een jongen 
voor een zwangere vrouw van 45 jaar of ouder kleiner dan voor een zwangere 
vrouw die jonger is dan 20 jaar. 
Omdat de grafiek in figuur 1 snel daalt, lijkt het er op alsof het verschil tussen 
beide kansen groot is. 
 

5p 17 Laat met een berekening zien dat het verschil tussen beide genoemde kansen 
klein is. Leg ook uit waarom figuur 1 de indruk wekt dat dit verschil groot is. 
 
Het getal 2 347 092 in figuur 1 helemaal rechts geeft aan dat er 2 347 092 
kinderen zijn geboren van wie de moeder bij de geboorte van het kind in de 

leeftijdsklasse 20-24 jaar zit. Met behulp van bovengenoemde verhouding 
1058

2058
 

kunnen we het aantal jongens in die groep berekenen.  
Door alle gegevens uit figuur 1 te gebruiken, kunnen we ook de verhouding 
jongens : meisjes in de gehele onderzochte groep van 11 093 182 kinderen 
berekenen. Deze verhouding is (ongeveer) 1056 :1000. 

5p 18 Laat deze berekening zien. 
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Studieschuld 

 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt bij hoeveel studenten er zijn 
in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Tabel 1 geeft daar informatie 
over. 
 
tabel 1 
studiejaar mannen vrouwen 
1991-1992 98272 75281 
1992-1993 97784 76739 
1993-1994 97270 78052 
1994-1995 95256 78372 
1995-1996 91310 75959 
1996-1997 83850 70226 
1997-1998 80472 68014 
1998-1999 79347 68524 
1999-2000 80113 70631 

 
Iemand trekt uit tabel 1 de volgende twee conclusies: 
1 Het aantal vrouwelijke studenten was in het studiejaar 1999-2000 ruim 

6 procent lager dan in het studiejaar 1991-1992. 
2 Het aandeel van de vrouwelijke studenten was in het studiejaar 1999-2000 

groter dan in het studiejaar 1991-1992. 
4p 19 Onderzoek voor elk van deze conclusies of deze juist is of niet. 

 
Lenneke was een van die studenten. Zij heeft haar studie psychologie in 
september 2002 succesvol afgerond. Tijdens haar studie heeft zij geld geleend 
van de IBG (Informatie Beheer Groep). In de loop van 2004 kreeg zij van de IBG 
het zogenoemde Bericht Terugbetalen. Daaruit komt het volgende citaat. 
 
citaat 

Geachte mevrouw, 
 
Volgens onze gegevens moet u per 1 januari 2005 beginnen met de 
terugbetaling van uw studieschuld. Op 1 januari 2005 bedraagt deze schuld 
3011 euro.  
U kunt uw schuld ineens betalen, maar u mag dit ook in maandelijkse termijnen 
doen. In uw situatie is deze maandelijkse termijn vastgesteld op 45,41 euro en 
dit bedrag zal op de laatste dag van iedere maand van uw rekening worden 
afgeschreven. 
Bij het terugbetalen berekent de IBG een rente van 3,73% op jaarbasis over de 
schuld die overblijft. 
 
Een rente van 3,73% per jaar betekent een rente van (ongeveer) 0,3% per 
maand. 

4p 20 Laat met behulp van een berekening zien dat dit klopt. 
 

Pagina: 1218Voor 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).



 949-0141-a-VW-2-o 11 lees verder ►►►

Lenneke besloot destijds om vanaf januari 2005 elke maand 45,41 euro af te 
lossen. De hoogte van haar schuld Sn na n maanden voldoet dus aan de 
volgende recurrente betrekking1):  
 
 1 1,003 45,41n nS S+ = ⋅ −  met 0 3011S =  
 
Bij de Oudejaarsloterij van december 2005 wint Lenneke 2500 euro. Zij besluit 
dit bedrag op 1 januari 2006 voor haar aflossing te gebruiken.  

4p 21 Heeft Lenneke op 2 januari 2006 nog schulden bij de IBG? Licht je antwoord met 
een berekening toe. 
 
De schuld van Lenneke is ontstaan in de periode van begin september 2001 tot 
en met eind september 2002. Tijdens deze 13 maanden leende zij elke maand 
een bedrag van 211,09 euro.  
De IBG hanteert de regel dat een schuld pas na enkele jaren hoeft te worden 
afgelost. Maar tot het begin van het aflossen (de aanloopfase) moet er wel elke 
maand rente worden betaald. Deze rente wordt aan de schuld toegevoegd.  
Tijdens de jaren 2001 en 2002 berekende de IBG over de schuld een rente van 
0,3% per maand, steeds ingaande in de maand nadat de bedragen waren 
uitgekeerd. Dat betekent dus dat op 31 oktober 2001 voor het eerst rente werd 
berekend. 
 
Op 1 oktober 2002, toen Lenneke net was gestopt met lenen, bedroeg de 
studieschuld van Lenneke: 

  2211,09 211,09 1,003 211,09 1,003 ... 2794,11+ ⋅ + ⋅ + ≈  euro. 
 

4p 22 Toon met de somformule voor meetkundige rijen aan dat dit bedrag van 
2794,11 euro klopt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

noot 1 Een recurrente betrekking wordt ook wel recursieformule of recursievergelijking genoemd. 

949-0141-a-VW-2-o* 
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wiskunde A1 VWO 2009-2 
 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

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 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

Pagina: 1224Voor 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).



 949-0141-a-VW-2-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Zeemonsters 

 
 1 maximumscore 3 

• P(1895) = 185 1 
• P(1995) = 219 1 
• Er zijn 34 soorten ontdekt 1 
 

 2 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe een tabel met daarin de waarden van P(t) en G(t) 

gemaakt kan worden 1 
• Het antwoord: 1941, 1942, 1944 en 1945 3 
 
Opmerking 
Voor elk ontbrekend jaartal 1 punt in mindering brengen tot een maximum 
van 3 punten aftrek. 
 

 3 maximumscore 4 
• G(2009) = 215 (dus volgens Groot zijn er 215 soorten bekend tot en 

met 2009) 1 
• Beschrijven hoe de grenswaarde van G(t) berekend kan worden 1 
• De grenswaarde van G(t) is 218 1 
• Dus er zullen volgens het model van Groot nog 3 soorten ontdekt 

worden 1 
 

 4 maximumscore 4 
• Het inzicht dat moet gelden 121,2 1895 187b⋅ + =  (of 

121,2 1995 217b⋅ + = ) 2 
• Aangeven hoe dit met behulp van de GR kan worden opgelost 1 
• De uitkomst: b = –194 705 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Conditietest 
 

 5 maximumscore 3 
• Het tekenen van de cumulatieve percentages op het normaal 

waarschijnlijkheidspapier 2 
• De conclusie: de punten liggen (nagenoeg) op een rechte lijn (en 

daarom zijn de scores bij benadering normaal verdeeld) 1 
 

 6 maximumscore 4 
• Het trekken van een rechte lijn tussen de gegeven scores op de 

uitwerkbijlage 1 
• Het aflezen van de score (ongeveer) 9,3 bij 50% in de tekening of de 

tabel, met toelichting 1 
• Een toelichting hoe de standaardafwijking bepaald kan worden 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 2,0 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe de kans P( 9,94)X >  met μ 7,4=  en σ = 2,0 met de GR 

kan worden berekend 1 
• P( 9,94) 0,102X > ≈  (of 0,10) 1 
• Dit geeft voor twee jongens een kans op hoge score van 0,1022 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,01 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De gemiddelde score X is normaal verdeeld met μ 8=  en 

2,0σ 0,2
100

= =  2 

• Beschrijven hoe P(7,9 8,1 μ 8,0 en σ 0, 2)X< < = =  berekend kan 
worden 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,38 1 
 
Opmerking 
Als de n -wet niet of niet correct is toegepast, ten hoogste 2 punten voor 
deze vraag toekennen. 
 

 9 maximumscore 4 
• Er moet gelden: P( 8,85 μ 7,3 en σ ?) 0,77X < = = =   2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• Het antwoord:σ 2,1≈  1 
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Melkvee 
 

 10 maximumscore 4 
• Het aflezen van de gegevens 92 000 respectievelijk 25 000 bedrijven  1 
• Het aflezen van de gegevens 24 respectievelijk 59 dieren per bedrijf 1 
• Het aantal dieren in 1975 is 92 000·24 = 2,2 miljoen, voor 2003 is dat 

1,5 miljoen 1 
• De conclusie: in 2003 zijn er minder dieren dan in 1975 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van 93 000 of 91 000 respectievelijk 24 000 of 26 000 

bedrijven, of van 23 of 25 respectievelijk 58 of 60 dieren: geen punten 
aftrekken. 

− Een redenering waarbij met beleid getallen globaler zijn afgelezen en 
gehanteerd in verantwoorde afschattingen is toegestaan. 

 
 11 maximumscore 3 

• In periode 2000 – 2003 is de jaarlijkse toename (ongeveer) 2,7 1 
• In periode 1985 – 2000 is de jaarlijkse toename (ongeveer) 1,1 1 
• Het is niet in tegenspraak met de grafiek omdat in de periode  

1985 – 2000 er 5 jaar tussen de weergegeven jaren zit (en in de periode 
2000 – 2003 alle opeenvolgende jaren worden weergegeven) 1 

 
Opmerkingen 
− Voor de jaarlijkse toename in de periode 2000 – 2003 zijn waarden uit 

het interval [2,0; 3,0] toegestaan.  
− Voor de jaarlijkse toename in de periode 1985 – 2000 zijn waarden uit 

het interval [1,0; 1,2] toegestaan. 
 

 12 maximumscore 4 

• In model 1 is de toename 83 90 7
3 3
− −⎛ ⎞=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 per jaar 1 

• In model 1 is het percentage in de wei in 2015: 783 10 60
3

− ⋅ ≈  1 

• In model 2 is de groeifactor 
1
383 ( 0,97)

90
⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 per jaar 1 

• In model 2 is het percentage in de wei in 2015: 
10
38383 63

90
⎛ ⎞⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 of 

83⋅0,9710 ≈ 61 1 
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 13 maximumscore 2 
• Bij model 1 daalt het percentage op den duur onder 0% (en daarom is 

dit model op de lange duur zeker niet realistisch) 1 
• Bij model 2 blijft het percentage op den duur tussen de 0% en 100% (en 

daarom kan dit model op de lange duur eventueel wel realistisch zijn) 1 
 

 14 maximumscore 3 
• 0,10 ⋅ 21,1 = 2,11 liter extra melk per koe per dag 1 
• 70 ⋅ 2,11 ⋅ 0,30 = 44,31 euro in totaal extra per dag 1 
• 365 ⋅ 44,31 = 16 173,15 dus de extra opbrengst is 16 173 euro per jaar 1 
of 
• De opbrengst zonder robot is 70 ⋅ 21,1 ⋅ 365 ⋅ 0,3 = 161 731,5 1 
• De opbrengst met robot is 70 ⋅ 21,1⋅1,1 ⋅ 365 ⋅ 0,3 = 177 904,65 1 
• De extra opbrengst is 177 904,65 – 161 731,5 = 16 173,15 dus  

16 173 euro per jaar 1 
 

Een meisje of een jongen? 
 

 15 maximumscore 3 
• Volgens de tabel betreft het bij de 1e vrouw een meisje en bij de 2e 

vrouw een jongen  1 
• De kans op een jongen bij de 1e vrouw is 0,1 1 
• De kans op twee jongens is 0,1 0,9 0,09⋅ =   1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat consequent met de kansen P(J) = P(M) = 0,5 rekent, ten 
hoogste 1 punt voor deze vraag toekennen. 
 

 16 maximumscore 4 
• Het inzicht dat de binomiale kans P( 4)X ≥ moet worden berekend met 

n = 5 en p = 0,9 1 
• P( 4) 1 P( 3)X X≥ = − ≤  1 
• Aangeven hoe deze kans met behulp van de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,92 1 

of 

• De kans op 5 goede voorspellingen is 50,9 ( 0,590)≈  1 
• De kans op 4 goede voorspellingen is 45 0,9 0,1 ( 0,328)⋅ ⋅ ≈  1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,590 + 0,328 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,92  1 
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 17 maximumscore 5 
• Voor een vrouw ouder dan 44 jaar is de kans op een jongen 

1046 0,5112
2046

≈   1 

• Voor een vrouw jonger dan 20 jaar is de kans op een jongen 
1061 0,5148
2061

≈  1 

• Het verschil (van 0,0036) is inderdaad klein  1 
• De daling van de grafiek lijkt nu groot maar wanneer de grafiek met een 

verticale as van 0 tot (ongeveer) 1100 wordt weergegeven, is de daling 
zeer klein  2 

 
 18 maximumscore 5 

• Bij de leeftijdsklasse 20-24 is het aantal jongens 1058 2347092
2058

⋅   1 

• Het aantal jongens bij de jongste groep moeders is 1061 287530
2061

⋅  1 

• Alle leeftijdsklassen opgeteld leveren 
148020 1206620 ... 5,7+ + ≈ miljoen  1 

• De opmerking dat 5700000 0,514
11093182

≈  1 

• De verhouding jongens 1056
meisjes 1000

=  komt overeen met 

jongens 1056 0,514
totaal 2056

= ≈  1 

of 

• Bij de leeftijdsklasse 20-24 is het aantal jongens 1058 2347092
2058

⋅   1 

• Het aantal jongens bij de jongste groep moeders is 1061 287530
2061

⋅  1 

• Alle leeftijdsklassen opgeteld leveren 
148020 1206620 ... 5,7+ + ≈ miljoen  1 

• Het aantal meisjes is 11,1 – 5,7 = 5,4 miljoen 1 

• De verhouding 5,7
5,4

 komt (ongeveer) overeen met 1056
1000

 1 
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Studieschuld 
 

 19 maximumscore 4 

• 70631 0,938
75281

≈ , dus de afname is 6,2% (of ruim 6%): conclusie 1 is 

juist 1 

• In 1991-1992 was het aandeel van de vrouwen 75281 0,434
98272 75281

≈
+

 1 

• In 1999-2000 was het aandeel van de vrouwen 70631 0,469
80113 70631

≈
+

 1 

• Het aandeel is toegenomen dus conclusie 2 is juist 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Een rente van 3,73% per jaar betekent een groeifactor van 1,0373 per 

jaar 1 

• De groeifactor per maand is 
1

121,0373  2 
• Dat is (ongeveer) 1,003 en daar hoort een rente van 0,3% bij 1 
 

 21 maximumscore 4 
• Het invoeren van de recurrente betrekking in de GR 1 
• Beschrijven hoe de vraag met de GR kan worden opgelost 1 
• Bij 1 januari 2006 hoort n = 12  1 
• Haar schuld is dan volgens de recurrente betrekking 2567,20 euro (en 

dat betekent dat ze na aflossing van 2500 euro nog steeds een schuld 
heeft) 1 

of 

• De evenwichtswaarde is 45,41 15136,67
1 1,003
−

≈
−

 1 

• De directe formule is 15136,67 12125,67 1,003t− ⋅  1 
• Bij 1 januari 2006 hoort t = 12  1 
• Haar schuld is dan volgens de directe formule 2567,20 euro (en dat 

betekent dat ze na aflossing van 2500 euro nog steeds een schuld heeft) 1 
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 22 maximumscore 4 
• De beginwaarde van deze meetkundige rij is 211,09 1 
• De reden van deze meetkundige rij is 1,003 1 
• De laatste term van deze meetkundige rij is 12211,09 1,003⋅  of voor de 

bijbehorende waarde van n geldt: n = 13 1 
• Het correct gebruiken van de somformule geeft 2794,11 1 
 
Opmerking 
Als 2794,11 euro is berekend zonder herkenbaar gebruik te maken van de 
somformule geen punten toekennen voor deze vraag. 
 

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  949-0141-a-VW-2-c* 
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949-0142-a-VW-2-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2 
woensdag 24 juni 
13.30 - 16.30 uur 
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Een mesoplodon densirostris 
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 949-0142-a-VW-2-o 3 lees verder ►►► 

De twee formules hierboven zijn verschillend, dus je mag verwachten dat beide 
modellen niet altijd dezelfde uitkomsten opleveren. Voor t = 1931 bijvoorbeeld 
geeft het model van Paxton 202 soorten en het model van Groot 203. Vanwege 
de afronding op gehelen is er een aantal jaren waarvoor de twee modellen wél 
dezelfde uitkomst geven. Onder andere is dat het geval bij t = 1938: beide 
modellen leveren dan elk 205 bekende soorten. Er zijn nog meer jaren uit de 
periode 1930 tot en met 1945 waarvoor beide modellen dezelfde uitkomst 
geven. 
 

4p 3 Onderzoek welke jaren dat zijn. 
 
Paxton en Groot ontwikkelden hun modellen vooral om een schatting te kunnen 
maken van het aantal soorten zeemonsters dat men in de toekomst nog zou 
kunnen ontdekken. Elk van deze beide modellen voorspelt dan ook dat het 
aantal soorten zeemonsters een grenswaarde heeft. 
Volgens het model van Paxton zullen er na 2009 nog 42 soorten zeemonsters 
ontdekt worden. 

4p 4 Bereken hoeveel soorten zeemonsters er na 2009 nog ontdekt zullen worden 
volgens het model van Groot. 
 
Behalve de formules van Paxton en Groot zijn er nog meer formules denkbaar 
die de werkelijke aantallen bekende soorten zeemonsters goed benaderen. Een 

mogelijkheid is bijvoorbeeld een formule van de vorm ( )F t at b= + . In deze 

formule is F(t) het aantal soorten tot en met jaar t. De waarden voor a en b 
worden zo gekozen dat het model precies overeenkomt met de werkelijke 
aantallen soorten zoals die eind 1895 en eind 1995 bekend waren. Eind 1895 
waren er in werkelijkheid 187 soorten zeemonsters bekend. Eind 1995 waren 
dat er 217.  

6p 5 Bereken de waarden van a en b. 
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Melkvee  

 
De afgelopen jaren is het aantal melkveehouderijen afgenomen. Het 
(gemiddelde) aantal koeien per melkveehouderij is echter toegenomen. Beide 
ontwikkelingen zijn weergegeven in figuur 1. Figuur 1 is gebaseerd op gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
figuur 1 

jaar
19

75
19

80
19

85
19

90
19

95
20

00
20

01
20

02
20

03

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

aantal
melkvee-

houderijen

aantal
koeien per

melkveehouderij

Legenda:
aantal melkveehouderijen
aantal koeien
per melkveehouderij

 

Op basis van de gegevens in figuur 1 kan worden onderzocht of het totale aantal 
koeien in Nederland in 2003 groter of kleiner was dan in 1975.  

4p 6 Voer dat onderzoek uit aan de hand van een berekening. 
 
Koeien worden tegenwoordig gemolken door een zogenaamde melkrobot. De 
melkrobot melkt de koe zonder dat de boer daarbij aanwezig hoeft te zijn.  
In 2005 werd door de dierenbescherming het volgende persbericht gepubliceerd: 
 
persbericht 
 
“In 2002 bleef 10% van de melkveestapel in de stal. De melkrobot heeft tot 
gevolg dat er steeds minder koeien in de wei komen. De dierenbescherming is 
daarom tegenstander van melkrobots.  
Dit jaar (2005 dus) blijft maar liefst 17% van de melkveestapel het hele jaar in 
de stal. Daardoor blijven de weilanden leeg. Als deze trend zich doorzet, 
verwachten wij dat over zo’n tien jaar de helft van de melkveestapel uit het 
Nederlandse landschap is verdwenen.” 
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Uit het persbericht blijkt dat 90% van het melkvee in 2002 in de wei komt. Ook 
zien we dat in 2005 nog slechts 83% van het melkvee in de wei komt.  
In het persbericht is sprake van een ‘trend’, maar het wordt niet duidelijk van 
welk model men daarbij is uitgegaan en waar “de helft van de melkveestapel” 
vandaan komt. Enkele voor de hand liggende modellen zijn: 

1. een trend waarbij het percentage melkvee dat in de wei komt lineair 
daalt; 

2. een trend waarbij het percentage melkvee dat in de wei komt 
exponentieel afneemt. 

 
4p 7 Bereken hoeveel procent van het melkvee in 2015 volgens model 1 en hoeveel 

procent volgens model 2 in de wei komt.  
 
Voor het beschrijven van de situatie op de lange duur is model 1 op grond van 
wiskundige overwegingen niet bruikbaar maar model 2 misschien wel. 

2p 8 Leg uit waarom model 1 op de lange duur zeker niet realistisch kan zijn, maar 
model 2 misschien wel. 
 
Boer Poelen is melkveehouder. In de loop van de tijd is zijn aantal koeien 
toegenomen. Hij schaft om werk te besparen een melkrobot aan ter waarde van 
145 000 euro. Het geld voor de aanschaf van de melkrobot wordt geleend van 
een bank tegen 5% rente per jaar. Boer Poelen betaalt aan het eind van elk jaar 
een vast bedrag van 12 000 euro voor aflossing en rente van de lening samen. 
Met behulp van deze gegevens kun je een recursievergelijking1) opstellen voor 
L(n), de resterende schuld na jaar n.  

5p 9 Stel deze recursievergelijking op en bereken daarmee hoeveel jaar het zal duren 
voordat de melkrobot helemaal is afbetaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Een recursievergelijking wordt ook wel recursieformule of recurrente betrekking genoemd. 
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Bingo 

 
Bingo is een populair kansspel. Om te spelen moet een speler een Bingokaart 
kopen. Deze kaart bevat 5 rijen en 5 kolommen met willekeurige getallen. In het 
midden van de kaart is geen getal aanwezig. In figuur 1 zie je een voorbeeld van 
een Bingokaart1). 
 
figuur 1 

B I N G O 

4 18 32 48 71 

11 25 45 54 62 

13 19  51 67 

8 24 39 49 74 

1 27 36 59 63 
  
De kolom onder de letter B bevat 5 getallen uit de reeks 1 tot en met 15. 
De kolom onder de letter I bevat 5 getallen uit de reeks 16 tot en met 30. 
De kolom onder de letter N bevat 4 getallen uit de reeks 31 tot en met 45. 
De kolom onder de letter G bevat 5 getallen uit de reeks 46 tot en met 60. 
De kolom onder de letter O bevat 5 getallen uit de reeks 61 tot en met 75. 
Elk getal komt niet vaker dan één keer per Bingokaart voor. Op elke Bingokaart 
staan dus 24 verschillende getallen. In elke kolom staan de getallen niet 
noodzakelijk op volgorde van grootte. Dus als je in de Bingokaart van figuur 1 
bijvoorbeeld de getallen 4 en 11 verwisselt, krijg je een andere Bingokaart.  
 

4p 10 Toon aan dat er ongeveer 5,5 ⋅ 1026 verschillende Bingokaarten mogelijk zijn.   
 
Bij Bingo heeft de spelleider een bak met daarin 75 balletjes waarop de getallen 
1 tot en met 75 staan. Tijdens een spel Bingo wordt telkens een balletje 
getrokken. Het getal op dat balletje wordt aan de spelers hardop voorgelezen. 
Als dat getal op een Bingokaart van een speler staat, kan de speler dat getal 
doorstrepen. Het getrokken balletje wordt niet teruggedaan in de bak. Zodra een 
speler alle 24 getallen op een kaart heeft doorgestreept, mag hij ‘BINGO!’ 
roepen. De speler die als eerste ‘BINGO!’ roept, wint een prijs. Dan is het spel 
afgelopen en kan een nieuw spel beginnen. 
 
Voor het spel maakt het dus niet uit hoe de getallen in de kolommen staan. In 
figuur 2 zie je een Bingokaart die is ontstaan door de getallen in elke kolom van 
de kaart van figuur 1 in een andere volgorde te zetten.  
 
 

noot 1 We bekijken in deze opgave alleen Bingokaarten van het type zoals hier beschreven. Er worden 

in werkelijkheid ook andere soorten gebruikt maar die zijn hier niet van belang. 
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figuur 2 

B I N G O 

11 18 39 49 74 

4 25 45 51 67 

1 19  54 63 

8 27 32 48 71 

13 24 36 59 62 
 
De speler met de kaart van figuur 2 kan op precies hetzelfde moment ‘BINGO!’ 
roepen als de speler met de kaart van figuur 1. We zeggen daarom dat de kaart 
in figuur 2 niet wezenlijk verschilt van de kaart van figuur 1. 

4p 11 Bereken hoeveel verschillende Bingokaarten er kunnen bestaan die wezenlijk 
van elkaar verschillen.  
 
Als je met één Bingokaart speelt, is de kans vrij klein dat je in 65 of minder 
trekkingen ‘BINGO!’ mag roepen. Die kans is 0,0154.  
In een verzorgingstehuis wordt iedere maandagavond een bingoavond 
georganiseerd. Deze keer kopen 100 bewoners elk één kaart. Uit ervaring is 
gebleken dat bij een bingoavond na 65 trekkingen de meeste bewoners echt te 
moe zijn om zich te kunnen concentreren. Men besluit dus om maar maximaal 
65 balletjes te trekken.  
Aangezien er nu veel meer mensen meespelen, is de kans dat er binnen 65 
trekkingen iemand ‘BINGO!’ zal roepen veel groter. 

3p 12 Bereken de kans dat er op de bingoavond in het verzorgingstehuis toch geen 
prijs kan worden uitgekeerd. 
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Een spel Bingo wordt meestal met een groot aantal kaarten gespeeld. Dit aantal 
Bingokaarten per spel noemen we n. Voor elke n kan de verwachtingswaarde worden 
berekend van het aantal balletjes dat getrokken moet worden voordat de eerste 
‘BINGO!’ wordt geroepen. Het resultaat van deze berekeningen is weergegeven in 
de grafiek van figuur 3. 
 
figuur 3 
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Op de horizontale as staat het aantal Bingokaarten per spel en op de verticale as de 
verwachtingswaarde. In de grafiek kun je aflezen dat er bij een spel met 
200 Bingokaarten naar verwachting ongeveer 62 balletjes getrokken moeten worden 
voordat de eerste ‘BINGO!’ wordt geroepen.  
 
De grafiek in figuur 3 blijkt zeer goed te kunnen worden benaderd door de volgende 
formule: 

  
0524,0

50
24

n
gswaardeverwachtin +=   

Hierbij is n het aantal kaarten dat aan een spel meedoet. 
Met behulp van de formule kun je nauwkeurig berekenen hoeveel kaarten er per spel 
ten minste moeten worden gebruikt zodat naar verwachting 59 of minder balletjes 
getrokken hoeven te worden voor de eerste ‘BINGO!’.  

4p 13 Voer deze berekening uit. 
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Conditietest 

 
Om de conditie te meten van mensen worden vaak conditietests gebruikt. De 
conditietest die in deze opgave vermeld wordt, is een gangbare conditietest 
waarbij iedere prestatie een score oplevert. Hoe hoger de score, hoe beter de 
conditie.  
In Canada is een onderzoek gedaan onder een groot aantal jongens van 12 tot 
en met 17 jaar. In tabel 1 staan de resultaten van het onderzoek voor jongens 
van 17 jaar.  
 

tabel 1 
score 5,44 6,89 7,50 8,36 8,81 9,30 9,84 10,23 11,09  11,87  12,58 
cumulatief 
percentage 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

In tabel 1 is bijvoorbeeld af te lezen dat 90% van de jongens een score van 
11,87 of minder behaalt. De scores in de tabel zijn gerangschikt op cumulatief 
percentage. 
De scores van de Canadese jongens van 17 jaar zijn bij benadering normaal 
verdeeld. Dat kun je zien als je de scores van tabel 1 uitzet op normaal 
waarschijnlijkheidspapier. 
 

3p 14 Zet de scores van tabel 1 uit op het normaal waarschijnlijkheidspapier op de 
uitwerkbijlage en leg met behulp van deze tekening uit waarom er bij benadering 
sprake is van een normale verdeling. 
 
Ook voor Canadese jongens in andere leeftijdsgroepen zijn de scores (bij 
benadering) normaal verdeeld.  
 
Voor Canadese jongens van 13 jaar is het gemiddelde 7,4 en de 
standaardafwijking 2,0. Wanneer een jongen van 13 jaar hoger dan 9,94 scoort 
is er sprake van een hoge score. 
Uit de onderzochte groep worden willekeurig twee jongens van 13 jaar gekozen. 

4p 15 Bereken de kans dat ze allebei een hoge score hebben. 
 
Voor Canadese jongens van 14 jaar is het gemiddelde 8,0 en de 
standaardafwijking 2,0.  
 
We kiezen aselect 100 Canadese jongens van 14 jaar. 

4p 16 Bereken de kans dat hun gemiddelde score minder dan 0,1 afwijkt van 8,0. 
 
Een Canadese gymnastiekdocent traint regelmatig jongens van 14 jaar om hun 
conditie te verbeteren. De gemiddelde score van deze leeftijdscategorie is 8,0 
en de standaardafwijking is 2,0. De docent is van mening dat deze training 
daadwerkelijk helpt. Om dat na te gaan laat hij na een aantal trainingen 132 
jongens van 14 jaar de conditietest doen. Het resultaat is dat deze jongens een 
gemiddelde score van 8,43 hebben gehaald. 

6p 17 Onderzoek of deze gymnastiekdocent op grond van dit resultaat gelijk krijgt. 
Neem als significantieniveau 5%. 
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Containers 

 
Nederland verscheept jaarlijks veel goederen naar het buitenland. Dit gebeurt 
grotendeels met grote zeeschepen die zijn uitgerust voor containervervoer. Het 
vervoer met containers is nog niet zo oud. Pas in de jaren zestig van de vorige 
eeuw kwam in Rotterdam het eerste schip vol containers binnen. Daarna is het 
containervervoer steeds belangrijker geworden.  
 
foto 
Binnenvaartschip met containers 

 
 
Het aantal containers dat wordt geladen en gelost (ook wel containeroverslag 
genoemd) is in de haven van Rotterdam sinds 1983 met 130% toegenomen tot 
ongeveer 4 054 000 containers in 2002.  

3p 18 Bereken hoeveel containers in 1983 geladen en gelost werden in de haven van 
Rotterdam. 
 
Containers zijn er in verschillende maten. De inhoud van containers wordt 
uitgedrukt in TEU (Twenty-feet Equivalent Unit). Een container met een lengte 
van 20 feet (ruim 6 meter) heeft een inhoud van 1 TEU. 
 
In 2005 bedroeg de containeroverslag in de haven van Rotterdam 9,3 miljoen 
TEU. Omdat producten steeds vaker op die plaatsen in de wereld worden 
gemaakt waar dat het goedkoopst is, verwacht men dat de containeroverslag in 
de haven van Rotterdam jaarlijks blijft groeien en wel met 7% per jaar.  

4p 19 Bereken in welk jaar de containeroverslag in de haven van Rotterdam naar 
verwachting voor het eerst meer dan 17 miljoen TEU zal zijn. 
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Een vervoerder transporteert vanuit een containerterminal in Duitsland wekelijks 
minstens 1000 TEU naar Rotterdam. De vervoerder maakt gebruik van 
goederentreinen en binnenvaartschepen. Een goederentrein vervoert 80 TEU en 
een binnenvaartschip 50 TEU. De vervoerder heeft de beschikking over 
15 binnenvaartschepen. Vanwege de lange reistijd op het traject  
Duitsland–Rotterdam–Duitsland kunnen deze elk wekelijks één keer ingezet 
worden. De vervoerder kan op maandag maximaal 3 goederentreinen laten 
rijden. Op dinsdag tot en met vrijdag heeft hij de beschikking over maximaal 
2 goederentreinen per dag. In het weekend maakt hij geen gebruik van het 
spoor. 
 
Stel dat hij per week g goederentreinen inzet en b binnenvaartschepen.  
Dan gelden voor g en b de volgende vijf beperkende voorwaarden: g ≥ 0; b ≥ 0; 
g ≤ 11; b ≤ 15 en 8g + 5b ≥ 100. 
 

3p 20 Laat zien hoe de voorwaarden g ≤ 11 en 8g + 5b ≥ 100 volgen uit de gegevens. 
 
De vijf beperkende voorwaarden kunnen in het assenstelsel op de uitwerkbijlage 
worden getekend en vervolgens kan het toegestane gebied worden aangegeven. 
Houd hierbij rekening met het feit dat b en g alleen gehele getallen mogen zijn. 

4p 21 Teken het toegestane gebied op de uitwerkbijlage. 
 
Het transport van 80 TEU met een goederentrein kost 7000 euro. Het transport 
van 50 TEU met een binnenvaartschip kost 3500 euro. De vervoerder streeft 
naar zo laag mogelijke transportkosten.  

5p 22 Toon aan dat er precies twee mogelijke oplossingen zijn waarvoor de 
transportkosten zo laag mogelijk zijn. 
 

einde  949-0142-a-VW-2-o* 
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wiskunde A1,2 VWO 2009-2 
 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

949-0142-a-VW-2-u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 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 87 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

Pagina: 1248Voor 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).



 949-0142-a-VW-2-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Zeemonsters 

 
 1 maximumscore 3 

• P(1895) = 185 1 
• P(1995) = 219 1 
• Er zijn 34 soorten ontdekt 1 
 

 2 maximumscore 4 

• 2
( 1767) 264 (264 476657) 1'( )

( 1767)
t tP t

t
− ⋅ − − ⋅

=
−

 1 

• 2
10169'( )

( 1767)
P t

t
=

−
 1 

• Teller en noemer zijn beide positief 1 
• P '(t) is positief, dus de grafiek van P(t) is stijgend 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe een tabel met daarin de waarden van P(t) en G(t) 

gemaakt kan worden 1 
• Het antwoord: 1941, 1942, 1944 en 1945 3 
 
Opmerking 
Voor elk ontbrekend jaartal 1 punt in mindering brengen tot een maximum 
van 3 punten aftrek. 
 

 4 maximumscore 4 
• G(2009) = 215 (dus volgens Groot zijn er 215 soorten bekend tot en 

met 2009) 1 
• Beschrijven hoe de grenswaarde van G(t) berekend kan worden 1 
• De grenswaarde van G(t) is 218 1 
• Dus er zullen volgens het model van Groot nog 3 soorten ontdekt 

worden 1 
 

 5 maximumscore 6 
• Er moet gelden 1895 187a b+ =  1 
• Er moet gelden 1995 217a b+ =  1 
• 1895a + b = 34 969 en 1995a + b = 47 089 1 
• Aangeven hoe dit stelsel (met behulp van de GR) kan worden opgelost 1 
• a = 121,2 1 
• b = –194 705 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Melkvee 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aflezen van de gegevens 92 000 respectievelijk 25 000 bedrijven  1 
• Het aflezen van de gegevens 24 respectievelijk 59 dieren per bedrijf 1 
• Het aantal dieren in 1975 is 92 000·24 = 2,2 miljoen, voor 2003 is dat 

1,5 miljoen 1 
• De conclusie: in 2003 zijn er minder dieren dan in 1975 1 
 
Opmerkingen 
− Bij het aflezen van 93 000 of 91 000 respectievelijk 24 000 of 26 000 

bedrijven, of van 23 of 25 respectievelijk 58 of 60 dieren: geen punten 
aftrekken. 

− Een redenering waarbij met beleid getallen globaler zijn afgelezen en 
gehanteerd in verantwoorde afschattingen is toegestaan. 

 
 7 maximumscore 4 

• In model 1 is de toename 83 90 7
3 3
− −⎛ ⎞=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 per jaar 1 

• In model 1 is het percentage in de wei in 2015: 783 10 60
3

− ⋅ ≈  1 

• In model 2 is de groeifactor 
1
383 ( 0,97)

90
⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 per jaar 1 

• In model 2 is het percentage in de wei in 2015: 
10
38383 63

90
⎛ ⎞⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 of 

83⋅0,9710 ≈ 61 1 
 

 8 maximumscore 2 
• Bij model 1 daalt het percentage op den duur onder 0% (en daarom is 

dit model op de lange duur zeker niet realistisch) 1 
• Bij model 2 blijft het percentage op den duur tussen de 0% en 100% (en 

daarom kan dit model op de lange duur eventueel wel realistisch zijn) 1 
 

 9 maximumscore 5 
• Het opstellen van ( ) 1,05 ( 1) 12000L n L n= ⋅ − −  1 
• L(0) = 145 000 1 
• Het invoeren van de recursievergelijking in de GR 1 
• L(18) > 0 en L(19) < 0 1 
• De melkrobot is afbetaald na 19 jaar 1 
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Vraag Antwoord Scores

Bingo 
 

 10 maximumscore 4 

• Voor een kolom met 5 getallen zijn er 
!10
!15  (= 360 360) mogelijkheden  1 

• Voor de kolom met 4 getallen zijn er 
!11
!15  (= 32 760) mogelijkheden 1 

• In totaal zijn er 
4

!10
!15

!11
!15

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅  (of 432760 360360⋅ ) mogelijkheden 1 

• Dat is (ongeveer) 26105,5 ⋅  1 
 

 11 maximumscore 4 

• Voor een kolom met 5 getallen zijn er ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
5

15
 (= 3003) mogelijkheden  1 

• Voor de kolom met 4 getallen zijn er ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
4

15
 (= 1365) mogelijkheden 1 

• In totaal zijn er 
4

5
15

4
15

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 (of 430031365 ⋅ ) mogelijkheden 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 17101,1 ⋅  1 

of 

• Voor een kolom met 5 getallen zijn er 5! (= 120) mogelijke volgorden 
wezenlijk hetzelfde 1 

• Voor de kolom met 4 getallen zijn er 4! (= 24) mogelijke volgorden 
wezenlijk hetzelfde 1 

• In totaal zijn er 4

26

)!5(!4
105,5

⋅
⋅  mogelijkheden wezenlijk verschillend 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 17101,1 ⋅  1 
 

 12 maximumscore 3 
• De kans dat één kaart niet vol is in hoogstens 65 trekkingen, is 

9846,00154,01 =−   1 
• De kans dat alle 100 kaarten niet vol zijn na 65 trekkingen is 1000,9846  1 
• Die kans is dus 0,2118 (of 21%) 1 
 

 13 maximumscore 4 

• De vergelijking 0,0524
5059 24

n
= +  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 
worden opgelost 1 

• De oplossing 903,95n ≈  1 
• Er zijn ten minste 904 kaarten nodig 1 
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 949-0142-a-VW-2-c 7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

Conditietest 
 

 14 maximumscore 3 
• Het tekenen van de cumulatieve percentages op het normaal 

waarschijnlijkheidspapier 2 
• De conclusie: de punten liggen (nagenoeg) op een rechte lijn (en 

daarom zijn de scores bij benadering normaal verdeeld) 1 
 

 15 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe de kans P( 9,94)X >  met μ 7,4=  en σ = 2,0 met de GR 

kan worden berekend 1 
• P(X > 9,94) ≈ 0,102 (of 0,10) 1 
• Dit geeft voor twee jongens een kans op hoge score van 0,1022 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,01 1 
 

 16 maximumscore 4 
• De gemiddelde score X is normaal verdeeld met μ 8=  en 

2,0σ 0,2
100

= =  2 

• Beschrijven hoe P(7,9 8,1 μ 8,0 en σ 0, 2)X< < = =  berekend kan 
worden 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,38 1 
 
Opmerking 
Als de n -wet niet of niet correct is toegepast, ten hoogste 2 punten voor 
deze vraag toekennen. 
 

 17 maximumscore 6 
• De hypothesen 0H :μ 8,0= en 1H :μ 8,0>   1 

• De bijbehorende standaardafwijking is 2,0 0,174
132

≈   1 

• Het berekenen van P(X > 8,43) met μ = 8,0 en σ = 0,174 1 
• Aangeven hoe deze kans (met de GR) kan worden berekend 1 
• De uitkomst 0,0067 (of 0,007)  1 
• Dit is kleiner dan 0,05 dus de gymnastiekleraar krijgt gelijk 1 
 
Opmerking 
Als bij beide vragen 16 en 17 de n -wet niet en/of niet correct is 
toegepast, bij vraag 17 ten hoogste 5 punten toekennen. 
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 949-0142-a-VW-2-c 8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

Containers 
 

 18 maximumscore 3 
• De groeifactor is 2,3 1 

• 4054000
2,3

 1 

• Het antwoord: 1 762 609 (of 1 762 600) 1 

of 

• Het aantal containers in 2002 is 230% van het aantal in 1983 1 

• Het aantal containers in 1983 is dus 4054000 100
230

⋅  1 

• Het antwoord: 1 762 609 (of 1 762 600) 1 
 
Opmerking 
Als van een groeifactor 1,3 gebruik gemaakt is, ten hoogste 1 punt 
toekennen. 
 

 19 maximumscore 4 
• De groeifactor is 1,07 1 
• Het opstellen van de vergelijking 9,3 1,07 17t⋅ =   1 
• De oplossing t ≈ 8,9 1 
• Het antwoord: 2014 1 
 

 20 maximumscore 3 
• 3 + 2 + 2 + 2 + 2 = 11 dus 11g ≤  1 
• De tweede voorwaarde heeft te maken met de capaciteit 1 
• 80 50 1000g b+ ≥  dus 8 5 100g b+ ≥  1 
 

 21 maximumscore 4 
• Het tekenen van de grenslijnen b = 15 en g = 11 1 
• Het tekenen van de grenslijn 8g + 5b = 100 1 
• Het aangeven van de grenzen van het toegestane gebied  1 
• Het aangeven van de roosterpunten binnen de aangegeven grenzen 1 
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 949-0142-a-VW-2-c 9 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

Voorbeeld van een tekening 

0 2 4 6 8 10 12 14
g

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

b

 
 

 22 maximumscore 5 
• Het gebruiken van K = 7000g + 3500b 1 
• Het tekenen van een of meer isolijnen 1 
• Het berekenen van de kosten in een of meer roosterpunten 1 
• De kosten zijn minimaal als g = 5 en b = 12 1 
• De kosten zijn ook minimaal als g = 4 en b = 14 1 

of 

• Het gebruiken van K = 7000g + 3500b 1 
• Het berekenen van de kosten in vier relevante roosterpunten, 

bijvoorbeeld (4, 14), (5, 12), (10, 4) en (11, 3) 2 
• De kosten zijn minimaal als g = 5 en b = 12 1 
• De kosten zijn ook minimaal als g = 4 en b = 14 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 

einde  949-0142-a-VW-2-c* 
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800025-1-014o 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
13.30 - 16.30 uur
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 800025-1-014o 2 lees verder ►►►

Tennisballen 
 
Een tennisballenfabrikant produceert drie types tennisballen: Yellow, Silver en 
Gold. Van elk type is de diameter (bij benadering) normaal verdeeld. De 
fabrikant geeft de diameter van een tennisbal altijd op in inches.  
 
De fabrikant heeft bij 400 tennisballen van het type Yellow de diameters laten 
opmeten. Het resultaat daarvan zie je in tabel 1. 
 
tabel 1 
400 waarnemingen bij tennisballen van het type Yellow 
diameter in inches < 2,4 2,4 −<2,5 2,5 −<2,6 2,6 −<2,7 2,7 −<2,8 ≥ 2,8
aantal waarnemingen 1 4 98 232 63 2 

 
5p 1 Zet de gegevens uit op het normaal waarschijnlijkheidspapier op je 

uitwerkbijlage en toon daarmee aan dat de waargenomen diameters van Yellow 
inderdaad bij benadering normaal verdeeld zijn. 
 
Uit de tekening die je bij de vorige vraag hebt gemaakt kun je aflezen hoe groot 
het gemiddelde en de standaardafwijking van de diameter van een bal van het 
type Yellow is.  

3p 2 Bepaal het gemiddelde en de standaardafwijking van de diameter van een bal 
van het type Yellow. Licht je werkwijze toe. 
 
Bij officiële wedstrijden mag een tennisbal niet te groot en ook niet te klein zijn. 
In de spelregels staat daarover het volgende: 
 
Bij alle proeven ter bepaling van de omvang moet een omvangmeter gebruikt 
worden. De omvangmeter bestaat uit een metalen plaat. In de plaat zitten twee 
cirkelvormige openingen met een diameter van respectievelijk 2,575 inch en 
2,700 inch. De bal mag niet door zijn eigen gewicht door de kleine opening 
vallen, maar moet wel door zijn eigen gewicht door de grootste opening vallen. 
 

Van het type Gold is de diameter (bij benadering) normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 2,620 inch en een standaardafwijking van 0,048 inch. 
 
De tennisballenfabrikant krijgt de opdracht 1200 tennisballen van het type Gold 
te leveren die gebruikt kunnen worden bij officiële wedstrijden. 

4p 3 Bereken hoeveel tennisballen de fabrikant naar verwachting moet produceren 
om aan deze opdracht te voldoen. 
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 800025-1-014o 3 lees verder ►►►

Bij trainingen is men vaak veel soepeler met het accepteren van tennisballen. 
Tennisclub Game4u vindt het niet zo erg als trainingsballen niet allemaal 
voldoen aan de officiële wedstrijdregels. Een partij van dergelijke ballen is vaak 
goedkoper. 
 
Van het type Silver is de diameter (bij benadering) normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 2,630 inch en een standaardafwijking van 0,057 inch.  
Tennisclub Game4u heeft bij de tennisballenfabrikant een groot aantal 
trainingsballen van het type Silver besteld. Alleen wanneer veel ballen een erg 
kleine diameter hebben, wordt deze bestelling niet geaccepteerd. Bij Game4u is 
dat het geval wanneer in een steekproef van 20 tennisballen er meer dan 5 te 
vinden zijn met een diameter die kleiner is dan 2,55 inch. 

5p 4 Bereken de kans dat Game4u deze bestelling niet accepteert. 
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Androgynie-index 
 
Van veel mensen zoals fotomodellen, kledingmodellen, acteurs, actrices en 
atleten wordt beweerd dat ze een ‘goed figuur’ hebben. Maar wanneer kun je 
spreken van een ‘goed figuur’? Om een ‘goed figuur’ van mannen en vrouwen in 
een getal uit te kunnen drukken, hanteert men de zogenoemde 
androgynie-index. De androgynie-index wordt als volgt berekend: 

  - tandrogynie index
h b

=
×

 

 
Hierin is b de borstmaat in cm, t de taillemaat in cm en h de heupmaat in cm. 
Deze maten worden gemeten door een meetlint rond het lichaam te passen op 
de hoogte van de borst, taille respectievelijk heup. Zie figuur 1. 
 
figuur 1     

borst
taille

heup

 
Arnold Schwarzenegger (acteur/politicus) heeft een androgynie-index van 0,83. 
De borst- en taillemaat van de gespierde Schwarzenegger zijn 111 cm 
respectievelijk 91 cm. 

3p 5 Bereken de heupmaat van Schwarzenegger. 
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 800025-1-014o 5 lees verder ►►►

In figuur 2 zijn vier figuren afgebeeld: A, B, C en D. De androgynie-index is van 
alle vier figuren verschillend.  
 
figuur 2    

DCBA

borst

heup
taille

 
4p 6 Sorteer de figuren naar de grootte van hun androgynie-index van klein naar 

groot. Geef je antwoord door de 4 letters in de juiste volgorde achter elkaar te 
schrijven. 
 
Mensen die het leuk vinden om modellenwerk te doen, schrijven zich vaak in bij 
modellenbureaus. Sommige bureaus schrijven alleen mensen in als die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Modellenbureau FOBEL schrijft modellen alleen 
in als de maten van borst-taille-heup (in cm) liggen tussen de 81-56-86 en 
91-64-91 voor vrouwen en tussen de 96-76-85 en 107-84-102 voor mannen.  
Voor de volgende vraag nemen we aan dat de tussenliggende maten van 
borst-taille-heup in alle mogelijke verhoudingen kunnen voorkomen.  
Er zit een maximum aan de androgynie-index van de vrouwen en van de 
mannen die bij FOBEL kunnen worden ingeschreven. Het maximum voor de 
mannen verschilt van het maximum voor de vrouwen. 

3p 7 Bereken dit verschil. Geef je antwoord in 3 decimalen. 
 
Naast de androgynie-index maakt men ook vaak gebruik van de 
taille-heup-verhouding. Dat is de verhouding van de taillemaat en de heupmaat. 
In formulevorm: 

  - - ttaille heup verhouding
h

=  

In een praktische opdracht voor wiskunde A1 maken Fatima en Hilde gebruik 
van zowel de androgynie-index als de taille-heup-verhouding. Volgens Fatima is 
de taille-heup-verhouding een bijzonder geval van de androgynie-index. Hilde 
begrijpt niet wat Fatima bedoelt met ‘een bijzonder geval’. Fatima legt uit: “Je 
kunt laten zien dat onder een bepaalde voorwaarde de androgynie-index gelijk is 
aan de taille-heup-verhouding.” 

3p 8 Leg uit dat de taille-heup-verhouding inderdaad een bijzonder geval is van de 
androgynie-index. 
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 800025-1-014o 6 lees verder ►►►

De psychologen Voracek en Fischer hebben de androgynie-index uitgerekend 
van 577 vrouwelijke topmodellen van de afgelopen 50 jaar. Uit hun onderzoek 
bleek dat de androgynie-index van deze modellen gemiddeld 0,66 bedraagt. De 
onderlinge verschillen waren klein: 80% van alle modellen had een 
androgynie-index tussen 0,62 en 0,70. 
Op basis van deze gegevens kan de standaardafwijking worden berekend. Je 
mag er daarbij van uit gaan dat de androgynie-index van de modellen bij 
benadering normaal verdeeld is. 

4p 9 Bereken de standaardafwijking. Geef je antwoord in 2 decimalen. 
 
 

Waterschappen 
 
Nederland is verdeeld in een aantal waterschappen. Deze waterschappen 
zorgen onder andere voor een goede afvoer van het oppervlaktewater om 
wateroverlast tegen te gaan.  
De kosten daarvan worden voor een deel opgebracht door de eigenaren van de 
woningen in het waterschap. Deze eigenaren betalen jaarlijks belasting aan het 
waterschap.  
Voor de berekening van deze belasting maken de waterschappen onderscheid 
tussen de zogenoemde ingezetenenomslag en de omslag-gebouwd.  
De ingezetenenomslag is een vast tarief per woning. 
De omslag-gebouwd hangt af van de WOZ-waarde van de woning. De 
WOZ-waarde is de waarde van een woning die door de gemeente wordt 
vastgesteld op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken.  
De berekening van de omslag-gebouwd gaat als volgt: 
− de WOZ-waarde van de woning wordt door 2268 gedeeld; 
− de uitkomst van de deling wordt naar beneden afgerond op een geheel 

getal; 
− dit gehele getal is het aantal eenheden van de woning; 
− het aantal eenheden wordt vermenigvuldigd met het zogeheten 

tarief-gebouwd-per-eenheid.  
Elk waterschap stelt jaarlijks de beide tarieven (dus zowel de 
ingezetenenomslag als het tarief-gebouwd-per-eenheid) vast. 
De totale waterschapsbelasting is de som van ingezetenenomslag en 
omslag-gebouwd. 
 
In tabel 2 zie je de tarieven die waterschap Rivierenland hanteerde in het jaar 
2004. 
 
tabel 2 
waterschap ingezetenenomslag tarief-gebouwd-per-eenheid 
Rivierenland 32,89 euro 1,02 euro 
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 800025-1-014o 7 lees verder ►►►

De heer Eerkens is eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van  
162 000 euro. De heer Abbel is eigenaar van een woning met een WOZ-waarde 
van 219 600 euro. 
 
De heer Eerkens betaalde in 2004 minder belasting aan waterschap 
Rivierenland dan de heer Abbel. 

4p 10 Bereken dit verschil in waterschapsbelasting. 
 
In 2003 hanteerde waterschap Rivierenland andere bedragen voor de tarieven 
van de ingezetenenomslag en de omslag-gebouwd dan in 2004. 
In 2003 betaalde Eerkens in totaal 106,36 euro; Abbel betaalde in dat jaar 
132,36 euro. De WOZ-waarden van de woningen waren in 2003 hetzelfde als in 
2004. 
Met deze gegevens kunnen we narekenen dat in 2003 het 
tarief-gebouwd-per-eenheid gelijk was aan 1,04 euro. 
 

4p 11 Laat met een berekening zien dat het bedrag van 1,04 euro juist is en bereken 
het tarief ingezetenenomslag dat door waterschap Rivierenland in 2003 werd 
gehanteerd. 
 
In tabel 3 zie je, naast de tarieven van Rivierenland, ook de tarieven van 
waterschap Reest-Wieden van het jaar 2004. 
 
tabel 3 
waterschap ingezetenenomslag tarief-gebouwd-per-eenheid 
Rivierenland 32,89 euro 1,02 euro 
Reest-Wieden 53,52 euro 0,65 euro 

 
Wanneer we de tarieven van beide waterschappen met elkaar vergelijken, dan 
blijkt dat waterschap Rivierenland in 2004 bij hoge WOZ-waarden duurder is dan 
waterschap Reest-Wieden. Bij lage WOZ-waarden is Rivierenland juist 
goedkoper. 

5p 12 Onderzoek bij welke WOZ-waarden waterschap Rivierenland goedkoper is dan 
Reest-Wieden. 
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Loting 
 
In de zomer van 2004 werd in Portugal het Europese kampioenschap voetballen 
gehouden, waarbij Griekenland uiteindelijk kampioen werd. Daaraan deden 
16 landen mee. Zij waren verdeeld in 4 poules van 4 landen. In elke poule 
speelde elk land een keer tegen elk ander land van die poule. Na afloop van de 
poulewedstrijden gingen de beste 2 landen van elke poule door naar de 
kwartfinale. 
In de kwartfinale speelde elk land slechts één wedstrijd tegen een ander land. 
De landen die wonnen, gingen door naar de halve finale. In de halve finale 
speelde weer elk land één wedstrijd. De winnaars gingen naar de finale. In de 
finale werd in één wedstrijd beslist welk land zich kampioen mocht noemen. 

4p 13 Bereken hoeveel wedstrijden in totaal tijdens het toernooi in Portugal werden 
gespeeld. 
 
Wat eraan vooraf ging 
Om te bepalen welke landen mee mochten doen aan dit toernooi, werden in 
Europa voorronden gespeeld. De tien winnende landen van deze voorronden 
plaatsten zich, samen met het gastland Portugal, rechtstreeks voor het toernooi 
in Portugal. 
 
Van de landen die zich niet rechtstreeks wisten te plaatsen, kregen de volgende 
landen alsnog de gelegenheid zich te plaatsen voor het toernooi: Kroatië, 
Letland, Nederland, Noorwegen, Rusland, Schotland, Slovenië, Spanje, Turkije 
en Wales. Deze tien landen speelden in de zogenoemde ‘play-offs’. Op 
14 oktober 2003 was de loting hiervoor: de ‘UEFA Euro 2004 play-offs draw’. 
Het resultaat van deze loting zie je in tabel 4. 
 
tabel 4 

  Letland – Turkije 
    Schotland – Nederland 

     Kroatië – Slovenië 
Rusland – Wales 

          Spanje – Noorwegen 
 
In tabel 4 zie je bijvoorbeeld dat Schotland moest duelleren tegen Nederland. 
Het duel bestond uit twee wedstrijden: een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd. De 
volgorde was van belang want de loting Schotland – Nederland betekende dat 
Schotland de eerste wedstrijd thuis, dat wil zeggen: in eigen land, speelde en 
dat Nederland de tweede wedstrijd thuis speelde. 
De loting van deze play-offs had voor Nederland ook een ander resultaat kunnen 
hebben.  
 

3p 14 Bereken hoeveel verschillende lotingen er voor Nederland mogelijk waren. 
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Voor de play-offs werd een speciale loterij georganiseerd. Deelnemers aan deze 
loterij kochten voor 1 euro een formulier. Op het formulier kon de deelnemer van 
alle 5 paren duellerende landen aankruisen welk land volgens hem door zou 
gaan naar het toernooi in Portugal. Van elk paar kon dus maar één land worden 
aangekruist. Dit was er te winnen: 
− een deelnemer die alle 5 landen goed had geraden, kreeg 10 euro 

uitbetaald; 
− een deelnemer die 4 landen goed had geraden, kreeg 3 euro uitbetaald; 
− een deelnemer die 3 of minder landen goed raadde, kreeg niets uitbetaald. 
 
Een deelnemer die het formulier blindelings invult, heeft 50% kans om van een 
paar duellerende landen te raden welk land doorgaat naar het toernooi in 
Portugal. Wanneer we ervan uit gaan dat elke deelnemer het formulier 
blindelings invult, kunnen we berekenen hoeveel winst de organisator van deze 
loterij naar verwachting per formulier maakt. 

4p 15 Bereken deze verwachte winst per formulier. 
 
Tijdens de kampioenschappen 
Nederland won bij de play-offs van Schotland en mocht dus meedoen aan het 
kampioenschap. Daarin haalde het Nederlandse team de kwartfinale. Dat was 
nogal verrassend want van de 8 teams die de kwartfinale haalden, was 
Nederland het enige team dat aan de play-offs had meegedaan. 
Ferry, die nauwelijks verstand van voetballen heeft, gaat ervan uit dat de 
16 teams (10 uit de voorrondes, 1 gastland en 5 via de play-offs) die aan het 
kampioenschap begonnen, vrijwel gelijkwaardig zijn. Hij wil uitrekenen hoe groot 
de kans is dat precies één team uit de play-offs in de kwartfinale komt. Daartoe 
maakt hij een vaas met 11 blauwe en 5 rode knikkers. Uit die vaas moeten dan 
8 knikkers worden getrokken. 

4p 16 Bereken de kans dat daar precies één rode knikker bij zit. 
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Honing 
 
Honing bestaat grotendeels uit vocht en suikers en voor een klein gedeelte uit 
andere stoffen zoals enzymen en mineralen. De kwaliteit van honing hangt 
onder andere af van de concentratie van het enzym diastase: hoe meer 
diastase, hoe beter de kwaliteit van de honing. De concentratie van diastase in 
honing wordt aangeduid met het diastase-getal. 
 
Door het bewaren van honing gaat er diastase verloren en neemt dus het 
diastase-getal af. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt af van de 
temperatuur waarbij de honing wordt bewaard. 
Een maat waarmee de afname van het diastase-getal kan worden weergegeven, 
is de zogeheten halfwaardetijd. Dat is de tijd waarin het diastase-getal wordt 
gehalveerd. In figuur 3 zie je deze halfwaardetijd uitgezet tegen de temperatuur 
waarbij de honing wordt bewaard.  
 
figuur 3    

 
 

3p 17 Wat is beter: honing bewaren bij een lage temperatuur of bij een hoge 
temperatuur? Licht je antwoord toe en maak daarbij gebruik van figuur 3. 
 
Soms gaat honing versuikeren. Er ontstaan dan suikerkorrels op de bodem van 
een pot honing. Versuikerde honing wordt weer vloeibaar door de honing te 
verhitten.  
In figuur 3 zie je dat het diastase-getal gehalveerd wordt als honing 24 uur lang 
op een temperatuur van 60 °C wordt gehouden.  
Een partij honing met diastase-getal 27 wordt 7 uur lang op een temperatuur van 
60 °C gehouden. We gaan ervan uit dat de afname van het diastase-getal 
exponentieel verloopt. 
 

5p 18 Bereken het diastase-getal na deze 7 uur. 
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Het diastase-getal is bij de meeste soorten honing direct na winning niet hoger 
dan 30. Als het diastase-getal lager is dan 8, mag de honing alleen nog maar als 
bakkershoning verkocht worden. 
Een bepaald type honing heeft bij winning diastase-getal 28. Deze honing wordt 
gedurende 3 jaar bewaard bij een temperatuur van 25 °C. We gaan er nog 
steeds van uit dat de afname van het diastase-getal exponentieel verloopt. 

3p 19 Laat met behulp van de grafiek in figuur 3 zien dat deze honing na 3 jaar 
bakkershoning is geworden. 
 
Een imker verkoopt in glazen potten twee soorten honing: koolzaadhoning en 
boekweithoning. De imker heeft drie keer zoveel koolzaadhoning als 
boekweithoning. Daarom wordt 75% van de glazen potten gevuld met 
koolzaadhoning en 25% met boekweithoning. 
 
foto      

 
 
De klanten van de imker brengen de glazen potten terug, waarna de imker de 
potten schoonmaakt. De imker kan de ingeleverde potten daarna opnieuw met 
honing vullen. Dat gebeurt willekeurig. Het kan dus gebeuren dat een pot de ene 
keer gevuld is met koolzaadhoning en de andere keer met boekweithoning. 

4p 20 Bereken de kans dat een pot na 10 keer vullen minstens 5 keer is gevuld met 
koolzaadhoning. 
 

einde  800025-1-014o* 
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wiskunde VWO A1 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
  

1 en 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

99,99

99,95
99,9
99,8

99,5

99

98

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

2

1

0,5

0,2
0,1

0,05

0,01

Normaal waarschijnlijkheidspapier

diameter in inches

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800025-1-014u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 

Pagina: 1269Voor 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).



 800025-1-014c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Tennisballen  

 
 1 maximumscore 5 

• De cumulatieve percentages 0,25; 1,25; 25,75; 83,75; 99,5 (en 100) 2 
• De tekening op normaal waarschijnlijkheidspapier 2 
• De punten liggen bij benadering op een rechte lijn (dus de diameters 

zijn bij benadering normaal verdeeld) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Het aflezen van μ ≈ 2,64 1 
• Het aflezen van σ ≈ 0,06 1 
• De toelichting op het aflezen van μ en σ, bijvoorbeeld met stippellijnen 

in de tekening 1 
 
Opmerking 
Als een leerling het gemiddelde en de standaardafwijking heeft berekend, 
eventueel met de GR, en daarbij voor de laagste en de hoogste klasse de 
klassemiddens 2,35 respectievelijk 2,85 heeft gebruikt, ten hoogste 2 punten 
voor deze vraag toekennen. Bij het gebruik van andere klassemiddens voor 
de genoemde klassen geen punten voor deze vraag toekennen. 
 

 3 maximumscore 4 
• De diameter moet liggen tussen 2,575 en 2,700 inch 1 
• Beschrijven hoe met de GR de bijbehorende kans kan worden berekend 1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,77796 (of 0,778) 1 

• Het gevraagde aantal is 1200( )
0,77796

≈ 1542 (of 1543) 1 

 
 4 maximumscore 5 

• Beschrijven hoe met de GR kan worden berekend hoe groot de kans is 
dat een tennisbal te klein is 1 

• Deze kans is (ongeveer) 0,08  1 
• P(X > 5) = 1 – P(X ≤ 5) 1 
• Beschrijven hoe de binomiale kans P(X ≤ 5) met de GR kan worden 

berekend 1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,004 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Androgynie-index  
 

 5 maximumscore 3 

• Het opstellen van de vergelijking 910,83
111h

=
⋅

  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR (of algebraïsch) kan 
worden opgelost 1 

• De heupmaat is (ongeveer) 108 cm 1 
 

 6 maximumscore 4 
De juiste volgorde is D-A-C-B. 
 
Opmerkingen 
− Bij een volgorde waarin slechts één letter op de juiste positie staat, 

1 punt toekennen. Bij twee letters op de juiste positie 2 punten 
toekennen. 

− Als de figuren gesorteerd zijn in volgorde van groot naar klein  
(dus B-C-A-D) in totaal 1 punt toekennen voor deze vraag. 

 
 7 maximumscore 3 

• Het maximum bij mannen is 84 0,930
96 85

≈
⋅

 1 

• Het maximum bij vrouwen is 64 0,767
81 86

≈
⋅

 1 

• Het verschil is 0,163 1 
 
Opmerking 
In verband met afrondingen en de al dan niet strikte interpretatie van het 
begrip ‘tussen’ kunnen de maten die in de formules ingevuld moeten 
worden, afwijken van de hierboven genoemde. Wel dient er dan consequent 
afgeweken te worden. 
 

 8 maximumscore 3 
• Het inzicht dat androgynie-index en taille-heup-verhouding ‘alleen’ van 

elkaar verschillen in de noemer 1 
• Als de androgynie-index gelijk is aan de taille-heup-verhouding dan 

moet gelden dat h b h× =  1 
• Dat laatste geldt in zijn algemeenheid als b = h 1 
 
Opmerking 
Als alleen met een of meer getallenvoorbeelden wordt nagegaan dat 
androgynie-index en taille-heup-verhouding gelijk zijn wanneer b = h, 
hiervoor maximaal 2 punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 4 
• Er moet, bijvoorbeeld, gelden: P( 0,62 μ 0,66 en σ ?) 0,1X < = = =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• σ ≈ 0,03 1 
of 
• Er moet, bijvoorbeeld, gelden: 

P(0,62 0,70 μ 0,66 en σ ?) 0,8X< < = = =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• σ ≈ 0,03 1 
 
 

Waterschappen 
 

 10 maximumscore 4 
• Voor de ingezetenenomslag betalen ze allebei 32,89 euro 1 
• Het aantal eenheden voor Eerkens is 71 en voor Abbel 96 1 
• De belasting voor Eerkens is 105,31 euro en voor Abbel 130,81 euro 1 
• Het verschil is 25,50 euro 1 
of 
• De ingezetenenomslag is voor de berekening van het verschil niet 

relevant 1 
• Het aantal eenheden voor Eerkens is 71 en voor Abbel 96 1 
• De omslag-gebouwd voor Eerkens is 72,42 euro en voor Abbel 97,92 

euro 1 
• Het verschil is 25,50 euro 1 
of 
• De ingezetenenomslag is voor de berekening van het verschil niet 

relevant 1 
• Het aantal eenheden voor Eerkens is 71 en voor Abbel 96 1 
• Het verschil in aantal eenheden is 25 1 
• Het verschil bedraagt 25 1,02 25,50⋅ =  euro 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 4 
• Eerkens betaalt voor 25 eenheden minder 1 
• Eerkens betaalt 26 euro minder, dus is het tarief per eenheid 

26
25

= 1,04 (euro) 1 

• Eerkens betaalt aan omslag-gebouwd 71 1,04 73,84⋅ =  (euro) 1 
• Het tarief voor de ingezetenenomslag is (106,36 73,84 )− = 32,52 (euro) 1 

of 
• Uitgaande van Eerkens en het tarief-gebouwd-per-eenheid van 1,04 

euro geldt: 71 1,04 ingezetenenomslag = 106,36⋅ +  1 
• De ingezetenenomslag is dan (106,36 73,84 )− = 32,52 (euro) 1 
• Uitgaande van Abbel, het tarief-gebouwd-per-eenheid van 1,04 euro en 

de ingezetenenomslag geldt: Abbels belasting is 96 1,04 32,52⋅ +  1 
• Dit is inderdaad 132,36 (euro) 1 
of 
• Er geldt: 71 tarief-gebouwd-per-eenheid ingezetenenomslag = 106,36⋅ +  1 
• En ook: 96 tarief-gebouwd-per-eenheid ingezetenenomslag = 132,36⋅ +  1 
• Oplossen van dit stelsel vergelijkingen levert: 

tarief-gebouwd-per-eenheid is 1,04 (euro) en ingezetenenomslag is 
32,52 (euro) 2 

 
Opmerking 
Als bij de beantwoording van deze vraag uitgegaan wordt van een eerder 
berekend fout aantal eenheden voor Eerkens en/of Abbel, hiervoor geen 
punten in mindering brengen. 
 

 12 maximumscore 5 
• Voor Rivierenland geldt de formule 32,89 1,02b e= + ⋅  1 
• Voor Reest-Wieden geldt de formule 53,52 0,65b e= + ⋅  1 
• Beschrijven hoe het snijpunt van de bijbehorende grafieken berekend 

kan worden 1 
• 55,8e ≈  (dus minder dan 56 eenheden) 1 
• De WOZ-waarde moet minder zijn dan (56 2268 )⋅ = 127 008 euro 1 
 
Opmerking 
Als in de laatste regel bij deze vraag wordt opgemerkt: “De WOZ-waarde 
moet 127 000 euro of minder zijn”, hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

Loting  
 

 13 maximumscore 4 

• In elke poule werden 4 3
2
⋅  wedstrijden gespeeld  1 

• Dat zijn (4 6 ) 24⋅ =  wedstrijden voor alle poules samen 1 
• In de ronden daarna werden nog 4, 2 en 1 wedstrijden gespeeld 1 
• In totaal zijn dat 31 wedstrijden 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Nederland kon spelen tegen 9 andere landen 1 
• Dat kon steeds op 2 manieren (óf beginnen met ‘thuis’ óf beginnen met 

‘uit’)  1 
• Er zijn dus (2 9 )18⋅ =  mogelijkheden 1 
 

 15 maximumscore 4 

• De kans op vijf goede uitslagen is 
51 1( )

2 32
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De kans op vier goede uitslagen is 
41 1 5(5 )

2 2 32
⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De verwachtingswaarde van de uitbetaling per euro inzet is 
1 5 2510 3 (

32 32 32
⋅ + ⋅ =  of 0,78 euro) 1 

• De winstverwachting per formulier is 25 7(1 )
32 32

− =  euro (of 0,22 euro) 1 

 
 16 maximumscore 4 

• Er zijn 
16
8

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 trekkingen mogelijk 1 

• Er zijn 
5 11
1 7
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

manieren om daarbij precies een rode knikker te 

trekken 1 

• De kans op een rode knikker is 

5 11
1 7

16
8

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,128 1 
of 
• De kans op de eerste knikker rood en de rest blauw is 

5 11 10 9 8 7 6 5 ( 0,016)
16 15 14 13 12 11 10 9

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈  2 

• De gevraagde kans is (ongeveer) 8⋅0,016 ≈ 0,128 2 
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Vraag Antwoord Scores

Honing  
 

 17 maximumscore 3 
• Uit de grafiek blijkt: een hogere temperatuur geeft een lagere 

halfwaardetijd 1 
• Een lagere halfwaardetijd geeft een snellere afname van het diastase-

getal 1 
• Dus honing kan beter bij een lage temperatuur bewaard worden 1 
 

 18 maximumscore 5 

• De groeifactor per uur is 
1
240,5 ( 0,972)≈  2 

• De groeifactor per 7 uur is 
7
240,5  1 

• Het nieuwe diastase-getal is 
7
2427 0,5⋅  1 

• Het antwoord: (ongeveer) 22 1 
 

 19 maximumscore 3 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  keer de halfwaardetijd 1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 2,228 0,5 6,1⋅ ≈ (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

of 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  dus ruim 2 keer de halfwaardetijd 1 

• Het diastase-getal is na 3 jaar minder dan 28 0,5 0,5 7⋅ ⋅ = (en dus is de 
honing ‘bakkershoning’) 1 

of 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• De groeifactor per jaar is 
365
5000,5 ( 0,603)≈  1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 328 0,603 6,1⋅ ≈ (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

 
Opmerking 
Voor het aflezen van een andere halfwaardetijd dan 500 geldt een 
toegestane marge van 100 dus iedere halfwaardetijd in het interval  
[400, 600] accepteren. 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 4 
• Het betreft een binomiale verdeling met n = 10 en p = 0,75 1 
• Berekend moet worden: P ( 5)X ≥  = 1 – P ( 4)X ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,98 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  800025-1-014c* 
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800025-1-016o 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
13.30 - 16.30 uur
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Aandelen 
 
Veel mensen beleggen in aandelen. Daarvoor geven ze een opdracht aan een 
zogenoemde ‘broker’. Die regelt bij een opdracht de aankoop (of de verkoop) 
van de door de klant gewenste aandelen. Voor het uitvoeren van een opdracht 
brengt de broker kosten in rekening. 
Broker Haag hanteert voor een opdracht een tarief volgens de volgende formule: 

  K = 0,0045 ⋅ w + 4 

Hierbij is K de kosten in euro en w de totale waarde van de aandelen in euro op 
het moment van aankoop of verkoop. 
De klant moet echter altijd ten minste € 12,- voor een opdracht betalen. 
 
Een klant koopt via Haag 150 aandelen ABN die per stuk € 19,18 kosten. Een 
tijd later is de waarde van deze aandelen gestegen naar € 21,44 per stuk. De 
klant neemt het besluit alle aandelen via Haag te verkopen. Voor de berekening 
van zijn winst houdt de klant rekening met de kosten van aankoop en verkoop. 

4p 1 Bereken hoeveel winst de klant heeft behaald op de aandelen ABN.  
 
Handelaar Van der Meulen is ook een broker. Hij hanteert als tarief:  

  K = 0,004 ⋅ w + 7 

Hierbij is K weer de kosten in euro en w de totale waarde van de aandelen in 
euro op het moment van aankoop of verkoop. 
De klant betaalt bij Van der Meulen per opdracht nooit meer dan € 46,-. 
 
Als de totale waarde van de aandelen hoog genoeg is, nemen de kosten die Van 
der Meulen in rekening brengt, niet verder meer toe. 
 

4p 2 Bereken hoe groot de totale waarde van de aandelen dan ten minste moet zijn. 
 
Als een klant een aandelenopdracht wil plaatsen waarvan de totale waarde 
behoorlijk groot is, kan hij dat beter doen bij Van der Meulen dan bij Haag. 
Immers, bij Van der Meulen is hij nooit meer kwijt dan € 46,-. In veel andere 
gevallen is Haag echter goedkoper.  
In de figuur op de uitwerkbijlage is een grafiek getekend van het verband tussen 
de totale waarde van de aandelen en de kosten daarvan bij aankoop bij Van der 
Meulen. 

6p 3 Onderzoek bij welke totale aandelenwaarden de klant met zijn opdracht 
goedkoper uit is bij Haag dan bij Van der Meulen. Gebruik hierbij de figuur op de 
uitwerkbijlage. 
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Loting 
 
In de zomer van 2004 werd in Portugal het Europese kampioenschap voetballen 
gehouden, waarbij Griekenland uiteindelijk kampioen werd. Daaraan deden 
16 landen mee. Zij waren verdeeld in 4 poules van 4 landen. In elke poule 
speelde elk land een keer tegen elk ander land van die poule. Na afloop van de 
poulewedstrijden gingen de beste 2 landen van elke poule door naar de 
kwartfinale.  
In de kwartfinale speelde elk land slechts één wedstrijd tegen een ander land. 
De landen die wonnen, gingen door naar de halve finale. In de halve finale 
speelde weer elk land één wedstrijd. De winnaars gingen naar de finale. In de 
finale werd in één wedstrijd beslist welk land zich kampioen mocht noemen. 

4p 4 Bereken hoeveel wedstrijden in totaal tijdens het toernooi in Portugal werden 
gespeeld. 
 
Wat eraan vooraf ging 
Om te bepalen welke landen mee mochten doen aan dit toernooi, werden in 
Europa voorronden gespeeld. De tien winnende landen van deze voorronden 
plaatsten zich, samen met het gastland Portugal, rechtstreeks voor het toernooi 
in Portugal. 
 
Van de landen die zich niet rechtstreeks wisten te plaatsen, kregen de volgende 
landen alsnog de gelegenheid zich te plaatsen voor het toernooi: Kroatië, 
Letland, Nederland, Noorwegen, Rusland, Schotland, Slovenië, Spanje, Turkije 
en Wales. Deze tien landen speelden in de zogenoemde ‘play-offs’. Op 
14 oktober 2003 was de loting hiervoor: de ‘UEFA Euro 2004 play-offs draw’. 
Het resultaat van deze loting zie je in tabel 1. 
 
tabel 1 

  Letland – Turkije 
    Schotland – Nederland 

     Kroatië – Slovenië 
Rusland – Wales 

          Spanje – Noorwegen 
 
In tabel 1 zie je bijvoorbeeld dat Schotland moest duelleren tegen Nederland. 
Het duel bestond uit twee wedstrijden: een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd. De 
volgorde was van belang want de loting Schotland – Nederland betekende dat 
Schotland de eerste wedstrijd thuis, dat wil zeggen: in eigen land, speelde en 
dat Nederland de tweede wedstrijd thuis speelde.  
De loting van deze play-offs had voor Nederland ook een ander resultaat kunnen 
hebben.  
 

3p 5 Bereken hoeveel verschillende lotingen er voor Nederland mogelijk waren. 
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Na afloop van de loting constateerden ‘voetbalkenners’ dat telkens een ‘sterk’ 
land was geloot tegen een ‘zwak’ land. Dat vonden sommigen wel erg toevallig 
en dus kwamen er ingezonden brieven in de krant. Er was echter ook een brief 
van iemand die de loting helemaal niet zo onwaarschijnlijk vond. Een citaat uit 
deze brief: 
 
… Een wonderlijke speling van het lot: precies vijf maal een sterke ploeg tegen 
een zwakke ploeg. Een droomloting. Hoe klein is die kans dat het precies zó 
uitkomt? Druipt hier niet het bedrog van af? Wel, dat valt wel mee want de kans 
op zo’n loting is ruim 12%. Die kans van ruim 12% kun je narekenen door je een 
vaas voor te stellen met vijf zwarte en vijf witte knikkers.  
 

4p 6 Bereken in drie decimalen nauwkeurig de kans dat precies vijf maal een sterk 
land tegen een zwak land wordt geloot. 
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Overleven 
 
Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen gebruiken zogenoemde 
overlevingstafels. Aan de hand van die overlevingstafels kunnen zij bepalen hoe 
lang verzekerden en pensioengerechtigden naar verwachting in leven zullen 
blijven. Een overlevingstafel is een tabel waarin van een groep van  
100 000 pasgeborenen staat welk aantal er na x jaar naar verwachting nog in 
leven is. Dit aantal heet L(x). Tabel 2 hieronder geeft een voorbeeld van een 
overlevingstafel voor vrouwen in Nederland. In de tabel staat in de laatste kolom 
het totaal resterend aantal persoonsjaren T(x). 
 
tabel 2 

exacte leeftijd 
x 

aantal overlevenden 
L(x) 

totaal resterend aantal 
persoonsjaren T(x) 

0 100 000 8 045 490 
1 99 548 7 945 899 

10 99 372 7 050 943 
20 99 184 6 058 135 
30 98 862 5 067 651 
40 98 209 4 081 590 
50 96 657 3 111 983 
60 92 618 2 159 036 

 
In tabel 2 kun je in de tweede kolom bijvoorbeeld aflezen dat per 100 000 
pasgeboren meisjes er naar verwachting nog 98 209 op hun 40e verjaardag in 
leven zijn. In de derde kolom kun je aflezen dat deze 98 209 vrouwen samen 
nog 4 081 590 jaar voor de boeg hebben. 
 
Op basis van de gegevens in tabel 2 kun je de kans berekenen dat een vrouw 
van een bepaalde leeftijd al dan niet een hogere leeftijd bereikt. 

4p 7 Bereken de kans dat een vrouw die zojuist 30 jaar geworden is, vóór haar 60e 
verjaardag overlijdt. 
 
De waarde van T(0) in tabel 2 geeft aan dat pasgeboren meisjes gemiddeld 
bijna 80,5 jaar oud worden. 

4p 8 Laat met een berekening zien dat vrouwen die hun 50e verjaardag bereiken, 
volgens de tabel gemiddeld ruim 82 jaar oud worden. 
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Al in 1825 ontdekte Gompertz dat de waarden van L(x) in een overlevingstafel 
goed te benaderen zijn met een formule van de vorm:  

  ( 1)( ) 100000
xcL x g −= ⋅  

Hierin worden dan voor g en c geschikte getallen gekozen. 
 
Een verzekeringsmaatschappij gebruikt voor een groep van 100 000 pasgeboren 
meisjes de formule van Gompertz met g = 0,999 en c = 1,085. Het aantal 
vrouwen dat na x jaar nog in leven is, kan dan worden berekend met de formule:  

  (1,085 1)( ) 100000 0,999
x

L x −= ⋅   

In de rest van deze opgave gaan we steeds van deze laatste formule uit.  
 
Met deze formule kunnen we uitrekenen welke leeftijd door maar 50% van de 
vrouwen wordt gehaald volgens deze verzekeringsmaatschappij. 

4p 9 Bereken deze leeftijd. 
 
Gompertz bestudeerde aanvankelijk de zogenoemde sterfte-intensiteit in 
plaats van de functie L(x). Deze sterfte-intensiteit S(x) is als volgt gedefinieerd:  

  
( )( )
( )

L xS x
L x
′

= −  

 
Drie wiskunde-A1,2-leerlingen proberen bij een praktische opdracht over 
overlevingstafels onder woorden te brengen wat de sterfte-intensiteit voorstelt. 
Dit doen zij zonder de afgeleide van L(x) te bepalen. Ieder van hen komt met 
een voorstel: 
Johan: “De sterfte-intensiteit S(x) is, bij benadering, het aantal overlevenden per 
sterfgeval na x jaar.” 
Fiona: “De sterfte-intensiteit S(x) is, bij benadering, het aantal sterfgevallen per 
overlevende na x jaar.” 
Samira: “De sterfte-intensiteit S(x) is, bij benadering, de afname per jaar van het 
aantal overlevenden na x jaar.” 
Ze kunnen het niet eens worden. Hun wiskundeleraar geeft aan dat één van de 
drie voorstellen correct is.  

4p 10 Welk van de drie voorstellen is correct? Licht je antwoord toe. 
 
De verzekeringsmaatschappij gebruikt een exponentiële functie voor de sterfte-
intensiteit S(x). Om te laten zien dat S(x) inderdaad exponentieel is, moet eerst 
de afgeleide van L(x) worden bepaald.  

4p 11 Toon aan dat voor deze afgeleide geldt: (1,085 1)( ) 8,16 0,999 1,085
x xL x −′ ≈ − ⋅ ⋅  

 
Met behulp van de formules van L(x) en L'(x) kunnen we nu een formule 
opstellen voor S(x). Deze formule is te schrijven in de vorm ( ) xS x b g= ⋅ . 

3p 12 Bereken b en g. 
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Tennisballen 
 
Bij officiële wedstrijden mag een tennisbal niet te groot en ook niet te klein zijn. 
In de spelregels staat daarover het volgende: 
 
Bij alle proeven ter bepaling van de omvang moet een omvangmeter gebruikt 
worden. De omvangmeter bestaat uit een metalen plaat. In de plaat zitten twee 
cirkelvormige openingen met een diameter van respectievelijk 2,575 inch en 
2,700 inch. De bal mag niet door zijn eigen gewicht door de kleine opening 
vallen, maar moet wel door zijn eigen gewicht door de grootste opening vallen. 
 
Een tennisballenfabrikant produceert drie types tennisballen: Yellow, Silver en 
Gold. Van het type Gold is de diameter (bij benadering) normaal verdeeld met 
een gemiddelde van 2,620 inch en een standaardafwijking van 0,048 inch. 
 
De fabrikant krijgt de opdracht 1200 tennisballen van het type Gold te leveren 
die gebruikt kunnen worden bij officiële wedstrijden. 

4p 13 Bereken hoeveel tennisballen de fabrikant naar verwachting moet produceren 
om aan deze opdracht te voldoen. 
 
Bij trainingen is men vaak veel soepeler met het accepteren van tennisballen. 
Tennisclub Game4u vindt het niet zo erg als trainingsballen niet allemaal 
voldoen aan de officiële wedstrijdregels. Een partij van dergelijke ballen is vaak 
goedkoper. 
 
Van het type Silver is de diameter (bij benadering) normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 2,630 inch en een standaardafwijking van 0,057 inch.  
Tennisclub Game4u heeft bij de tennisballenfabrikant een groot aantal 
trainingsballen van het type Silver besteld. Alleen wanneer veel ballen een erg 
kleine diameter hebben, wordt deze bestelling niet geaccepteerd. Bij Game4u is 
dat het geval wanneer in een steekproef van 20 tennisballen er meer dan 5 te 
vinden zijn met een diameter die kleiner is dan 2,55 inch. 

5p 14 Bereken de kans dat Game4u deze bestelling niet accepteert. 
 
Naast het type Silver wordt ook het type Yellow veel gebruikt voor trainingen. 
Tennisclub Racket wil een aantal trainingsballen van het type Silver en Yellow 
kopen bij de fabrikant. Daarvoor heeft Racket wel een aantal voorwaarden 
geformuleerd: 
− het aantal Silver-ballen moet ten minste gelijk zijn aan 200; 
− het aantal Yellow-ballen moet ten minste gelijk zijn aan 200; 
− in totaal wil Racket ten minste 600 ballen kopen;  
− het aantal Silver-ballen mag ten hoogste gelijk zijn aan het dubbele van het 

aantal Yellow-ballen. 
 
Als we het aantal Silver-ballen aangeven met x en het aantal Yellow-ballen met 
y, kunnen we in een xy-assenstelsel het toegestane gebied aangeven dat door 
deze voorwaarden wordt vastgelegd. 
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Op de uitwerkbijlage zie je drie tekeningen. Daarvan geeft tekening A het juiste 
gebied aan. 
 

4p 15 Leg uit waarom tekeningen B en C niet het toegestane gebied aangeven.  
 
De tennisballenfabrikant heeft een aanbieding voor Racket.  
De Silver-ballen kosten 1 euro per stuk. 
De Yellow-ballen kosten 1,20 euro per stuk, maar bij een afname van ten minste 
300 stuks kosten de Yellow-ballen 1,10 euro per stuk.  
Racket wil, uitgaande van de eerdergenoemde voorwaarden en de 
bovenstaande prijzen, een bestelling bij de fabrikant plaatsen met zo laag 
mogelijke kosten. 

6p 16 Onderzoek met behulp van tekening A welke bestelling Racket het beste kan 
doen. 
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Honing 
 
Honing bestaat grotendeels uit vocht en suikers en voor een klein gedeelte uit 
andere stoffen zoals enzymen en mineralen. De kwaliteit van honing hangt 
onder andere af van de concentratie van het enzym diastase: hoe meer 
diastase, hoe beter de kwaliteit van de honing. De concentratie van diastase in 
honing wordt aangeduid met het diastase-getal. 
 
Door het bewaren van honing gaat er diastase verloren en neemt dus het 
diastase-getal af. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt af van de 
temperatuur waarbij de honing wordt bewaard. 
Een maat waarmee de afname van het diastase-getal kan worden weergegeven, 
is de zogeheten halfwaardetijd. Dat is de tijd waarin het diastase-getal wordt 
gehalveerd. In figuur 1 zie je deze halfwaardetijd uitgezet tegen de temperatuur 
waarbij de honing wordt bewaard.  
 
figuur 1        

 
 

3p 17 Wat is beter: honing bewaren bij een lage temperatuur of bij een hoge 
temperatuur? Licht je antwoord toe en maak daarbij gebruik van figuur 1. 
 
Het diastase-getal is bij de meeste soorten honing direct na winning niet hoger 
dan 30. Als het diastase-getal lager is dan 8, mag de honing alleen nog maar als 
bakkershoning verkocht worden. 
Een bepaald type honing heeft bij winning diastase-getal 28. Deze honing wordt 
gedurende 3 jaar bewaard bij een temperatuur van 25 °C. We gaan ervan uit dat 
de afname van het diastase-getal exponentieel verloopt. 
 

3p 18 Laat met behulp van de grafiek in figuur 1 zien dat deze honing na 3 jaar 
bakkershoning is geworden. 
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Soms gaat honing versuikeren. Er ontstaan dan suikerkorrels op de bodem van 
een pot honing. Versuikerde honing wordt weer vloeibaar door de honing te 
verhitten.  
In figuur 1 zie je dat het diastase-getal gehalveerd wordt als honing 24 uur lang 
op een temperatuur van 60 °C wordt gehouden. 
Een partij honing met diastase-getal 27 wordt gedurende een bepaalde tijd op 
een temperatuur van 60 °C gehouden. We gaan er nog steeds van uit dat de 
afname van het diastase-getal exponentieel verloopt. 

5p 19 Bereken hoe lang het duurt totdat deze partij bakkershoning is geworden. 
 
De houdbaarheid van de honing hangt af van het vochtgehalte van de honing. 
Honing met een laag vochtgehalte is langer houdbaar dan honing met een hoog 
vochtgehalte. Winkeliers die honing verkopen, hebben daarom liever geen 
honing met een hoog vochtgehalte. 
 
foto      

 
 
Een honingimporteur heeft een grote voorraad potten honing. Het vochtgehalte 
in een pot honing is normaal verdeeld met een standaardafwijking van 0,5%. 
Volgens de importeur is het vochtgehalte in een pot gemiddeld 17,1%. 
Een winkelier die regelmatig honing bij de importeur inkoopt, heeft geklaagd bij 
de importeur. Volgens de winkelier is het gemiddelde vochtgehalte hoger dan 
17,1%. 
De importeur selecteert willekeurig 10 potten honing en laat die onderzoeken. 
Uit het onderzoek blijkt dat het vochtgehalte in de 10 potten gemiddeld 17,5% is. 

6p 20 Onderzoek of het onderzoeksresultaat aanleiding geeft om de winkelier in het 
gelijk te stellen. Gebruik een significantieniveau van 1%. 
 

einde  800025-1-016o* 800025-1-016o* 
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wiskunde VWO A1,2 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
   

 3  

totale waarde aandelen

kosten

v.d. Meulen

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000

10

20

30

40

50

60

 

Naam kandidaat ________________________________ Kandidaatnummer_______________
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15 en 16      
 

x

y

A

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

x

y

B

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

x

y

C

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800025-1-016u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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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 84 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aandelen 

 
 1 maximumscore 4 

• De totale stijging van de waarde van de aandelen bedraagt  
150 ⋅ (21,44 – 19,18) = 339 (euro) 1 

• De kosten van de aankoop zijn 4 + 150 ⋅ 0,0045 ⋅19,18 ≈  16,95 (euro) 1 
• De kosten van de verkoop zijn 4 + 150 ⋅ 0,0045 ⋅ 21,44 ≈  18,47 (euro) 1 
• De winst bedraagt 339 – 16,95 – 18,47 = 303,58 (euro) 1 
 

 2 maximumscore 4 
• De vergelijking 0,004 7 46x⋅ + =  moet worden opgelost 2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1 
• Het antwoord 9750 (euro) 1 
 

 3 maximumscore 6 
• Het inzicht dat er twee bedragen zijn waarbij beide tarieven hetzelfde 

zijn, bijvoorbeeld met een grafiek zoals hieronder 2 
• Bij het eerste snijpunt hoort de waarde 1250 1 
• Het tweede snijpunt hoort bij de oplossing van de vergelijking 

0,0045 4 0,004 7x x⋅ + = ⋅ +  1 
• Daar hoort de waarde 6000 bij 1 
• De gevraagde waarden liggen tussen 1250 en 6000 (euro) 1 
 

Vraag Antwoord Scores 

totale waarde aandelen

kosten

v.d. Meulen

Haag

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000

10

20

30

40

50

60
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Vraag Antwoord Scores 

Loting  
 

 4 maximumscore 4 

• In elke poule werden 4 3
2
⋅  wedstrijden gespeeld  1 

• Dat zijn (4 6 ) 24⋅ =  wedstrijden voor alle poules samen 1 
• In de ronden daarna werden nog 4, 2 en 1 wedstrijden gespeeld 1 
• In totaal zijn dat 31 wedstrijden 1 
 

 5 maximumscore 3 
• Nederland kon spelen tegen 9 andere landen 1 
• Dat kon steeds op 2 manieren (óf beginnen met ‘thuis’ óf beginnen met 

‘uit’)  1 
• Er zijn dus (2 9 )18⋅ =  mogelijkheden 1 
 

 6 maximumscore 4 
• De kans om bij de eerste trekking een zwarte en een witte knikker te 

pakken is 5 5 52
10 9 9
⋅ ⋅ =   1 

• De kans om bij de tweede trekking een zwarte en een witte knikker te 

pakken is 4 4 42
8 7 7
⋅ ⋅ =  1 

• De gevraagde kans is 5 4 3 2 1
9 7 5 3 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1 

• De gevraagde kans is 0,127 1 
of 
• De kans om bij de eerste trekking eerst een land te pakken van 

willekeurige sterkte en vervolgens een land van tegenovergestelde 

sterkte, is 51
9
⋅  1 

• De kans om bij de tweede trekking eerst een land te pakken van 
willekeurige sterkte en vervolgens een land van tegenovergestelde 

sterkte, is 41
7
⋅  1 

• De gevraagde kans is 5 4 3 2 11 1 1 1 1
9 7 5 3 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1 

• De gevraagde kans is 0,127 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Overleven 
 

 7 maximumscore 4 
• Het aantal overlevenden na 30 jaar is 98 862 1 
• Het aantal overlevenden na 60 jaar is 92 618 1 
• Er overlijden 98 862 – 92 618 = 6244 vrouwen voor het 60e levensjaar 1 

• De gevraagde kans is 6244 0,063
98 862

=  (of 6,3%) 1 

 
 8 maximumscore 4 

• Het resterend aantal persoonsjaren vanaf het 50e levensjaar is 3 111 983 1 

• Per 50-jarige vrouw is dat 3111983 32,2
96 657

=  jaar 1 

• Deze vrouwen worden gemiddeld 50 + 32,2 = 82,2 jaar 2 
 

 9 maximumscore 4 

• De vergelijking (1,085 1)100000 0,999 50000
x−⋅ = moet worden opgelost 2 

• Beschrijven hoe deze vergelijking (bijvoorbeeld met de GR) kan 
worden opgelost 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 80 jaar 1 
 

 10 maximumscore 4 
• L(x) geeft aan het aantal overlevenden na x jaar 1 
• L'(x) is (bij benadering) de verandering in het aantal overlevenden 

gedurende de periode van tijdstip x tot tijdstip x + 1 1 
• Omdat L'(x) alleen maar negatief kan zijn (er kunnen alleen maar 

mensen afgaan en niet bijkomen), is het aantal sterfgevallen in de 
periode van tijdstip x tot tijdstip x + 1 (bij benadering) gelijk aan –L'(x) 1 

• ( )
( )

L x
L x
′

−  is daarmee (bij benadering) de relatieve hoeveelheid 

sterfgevallen na x jaar (en daarmee heeft Fiona dus gelijk) 1 
 
Opmerking 
Als zonder toelichting het voorstel van Fiona als het correcte voorstel 
wordt vermeld, hiervoor geen punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

 11 maximumscore 4 
• ( )( ) 100000 0,999u xL x = ⋅  met ( ) 1,085 1xu x = −  1 
• ( )( ) 100000 0,999 ( ) ln(0,999)u xL x u x′ ′= ⋅ ⋅ ⋅  1 
•  ( ) 1,085 ln(1,085)xu x′ = ⋅  1 

• (1,085 1)( ) 8,16 0,999 1,085
x xL x −′ ≈ − ⋅ ⋅  1 

 
 12 maximumscore 3 

• 
(1,085 1)

(1,085 1)

( ) 8,16 0,999 1,085
( ) 100000 0,999

x x

x
L x
L x

−

−

′ − ⋅ ⋅
− = −

⋅
 1 

• 8,16 1,085( )
100000

x
S x ⋅

=  1 

• 5( ) 8,16 10 1,085xS x −= ⋅ ⋅  (dus 58,16 10b −= ⋅  en 1,085g = ) 1 
 
 

Tennisballen 
 

 13 maximumscore 4 
• De diameter moet liggen tussen 2,575 en 2,700 inch 1 
• Beschrijven hoe met de GR de bijbehorende kans kan worden berekend 1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,77796 (of 0,778) 1 

• Het gevraagde aantal is 1200( )
0,77796

≈ 1542 (of 1543) 1 

 
 14 maximumscore 5 

• Beschrijven hoe met de GR kan worden berekend hoe groot de kans is 
dat een tennisbal te klein is 1 

• Deze kans is (ongeveer) 0,08 1 
• P(X > 5) = 1 – P(X ≤ 5) 1 
• Beschrijven hoe de binomiale kans P(X ≤ 5) met de GR kan worden 

berekend 1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,004 1 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 maximumscore 4 
• Beredeneren (bijvoorbeeld met een berekening) waarom tekening B niet 

correct is 2 
• Beredeneren (bijvoorbeeld met een berekening) waarom tekening C niet 

correct is 2 
of 

• Het opstellen van de randvoorwaarden x ≥ 200 en y ≥ 200 1 
• Het opstellen van de randvoorwaarde x + y ≥ 600 1 
• Het opstellen van de randvoorwaarde x ≤ 2y 1 
• Duidelijk aangeven, bijvoorbeeld met behulp van een tekening, waarom 

deze voorwaarden wel met A en niet met B en C overeenkomen 1 
 

 16 maximumscore 6 
• Het opstellen van de kostenfunctie K: K = x + 1,2y als y < 300 en  

K  = x + 1,1y als y ≥ 300 1 
• Als het aantal Yellow-ballen minder is dan 300, dan zijn de kosten 

minimaal als x = 400 en y = 200 1 
• De kosten zijn in dat geval 640 euro 1 
• Als het aantal Yellow-ballen ten minste 300 is, dan zijn de kosten 

minimaal als x = 300 en y = 300 1 
• De kosten zijn in dat geval 630 euro 1 
• Racket kan het beste 300 Yellow-ballen en 300 Silver-ballen bestellen 1 
of 
• Als de kosten minimaal zijn, dan zijn er precies 600 tennisballen 

besteld 1 
• De oplossing moet gezocht worden op het lijnstuk van (400, 200) naar 

(200, 400) 1 
• Minimale kosten kunnen optreden in (400, 200), (200, 400) of  

(300, 300) 1 
• Bij (400, 200) en bij (200, 400) zijn de kosten 640 euro 1 
• Bij (300, 300) zijn de kosten 630 euro 1 
• Racket kan het beste 300 Yellow-ballen en 300 Silver-ballen bestellen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Honing  
 

 17 maximumscore 3 
• Uit de grafiek blijkt: een hogere temperatuur geeft een lagere 

halfwaardetijd 1 
• Een lagere halfwaardetijd geeft een snellere afname van het diastase-

getal 1 
• Dus honing kan beter bij een lage temperatuur bewaard worden 1 
 

 18 maximumscore 3 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  keer de halfwaardetijd 1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 2,228 0,5 6,1⋅ ≈ (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

of 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  dus ruim 2 keer de halfwaardetijd 1 

• Het diastase-getal is na 3 jaar minder dan 28 0,5 0,5 7⋅ ⋅ = (en dus is de 
honing ‘bakkershoning’) 1 

of 

• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• De groeifactor per jaar is 
365
5000,5 ( 0,603)≈  1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 328 0,603 6,1⋅ ≈  (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

 
Opmerking 
Voor het aflezen van een andere halfwaardetijd dan 500 geldt een 
toegestane marge van 100 dus iedere halfwaardetijd in het interval  
[400, 600] accepteren. 
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Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 5 

• De groeifactor per uur is 
1
240,5 ( 0,972)≈  1 

• De groeifactor per t uur is 240,5
t

 1 

• Het diastase-getal na t uur is 2427 0,5
t

⋅  1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 2427 0,5 8
t

⋅ =  kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 42 uur (of 43 uur) 1 
 

 20 maximumscore 6 
• De hypothese H0: μ  =  17,1% moet getoetst worden tegen H1: μ > 17,1% 1 
• De standaardafwijking van het gemiddelde vochtgehalte is 

0,5 0,158
10

≈ % 1 

• De bijbehorende overschrijdingskans is 
P( 17,5 μ 17,1en σ 0,158)X ≥ = =  1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• De kans is (ongeveer) 0,006 1 
• De conclusie: 0,006 < 0,01 dus er is aanleiding de winkelier in het 

gelijk te stellen 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  800025-1-016c* 
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800025-1-015o2 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het gehele examen bestaat uit 17 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 29 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 19 mei

totale examentijd 3 uur

Vragen 12 tot en met 17

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer wel wordt gebruikt.
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Tijdens dit examen werk je in Excel. Door in het openingsscherm op  
Excel werkbladen te klikken start Excel automatisch op. Je komt dan meteen in 
het eerste werkblad dat hoort bij het eerste deel van de eerste opgave. Om naar 
een ander werkblad te gaan moet je op de tabs onder aan je scherm klikken. Je 
kunt tijdens dit gedeelte van het examen gemakkelijk van werkblad wisselen 
door op de tabs te klikken. Wanneer je Excel afsluit wordt alles wat je hebt 
gemaakt niet opgeslagen. Sluit dus pas af als je helemaal klaar bent. Mocht je 
per ongeluk Excel toch hebben afgesloten dan kun je altijd Excel weer 
opstarten. Je begint dan weer met de oorspronkelijke situatie. 
 
 

Inkomstenbelasting  
 
In veel landen betalen burgers inkomstenbelasting volgens een progressief 
belastingtarief: hoe meer je verdient, hoe hoger het belastingpercentage. Dit 
geldt ook voor Nederland.  
 
De berekening van de inkomstenbelasting in Nederland is nogal ingewikkeld. 
In deze opgave wordt gewerkt met een vereenvoudigde versie van het 
Nederlandse belastingstelsel. Dit vereenvoudigde stelsel werkt als volgt: 
Eerst wordt van iedereen jaarlijks het belastbaar inkomen vastgesteld. 
Daarover wordt belasting geheven volgens een schijventarief. Deze 
tariefstructuur is weergegeven in tabel 3. 
 
tabel 3 
schijf gedeelte van het 

belastbaar inkomen 
belastingpercentage over 
dat gedeelte 

1e schijf de eerste 5000 euro   0% 
2e schijf de volgende 10 000 euro 30% 
3e schijf de volgende 15 000 euro 35% 
4e schijf de volgende 20 000 euro 40% 
5e schijf de rest 50% 

 
Als iemand bijvoorbeeld een belastbaar inkomen heeft van 44 000 euro, dan 
bedraagt de te betalen inkomstenbelasting 0% van 5000 plus 30% van 10 000 
plus 35% van 15 000 plus 40% van 14 000. In totaal betaalt hij dus 13 850 euro 
aan belasting. In dit voorbeeld betaalt deze persoon totaal bijna 31,5% belasting 
over zijn belastbaar inkomen. 
  

 Klik in het openingsscherm op Excel werkbladen. Je komt nu in het 
werkblad Belastingberekening. 
 
Je ziet hier een tabel waarin voor verschillende inkomens de hoogte van de 
belasting berekend is. De gegevens van het voorbeeld hierboven vind je in 
rij 89. 
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Het kan gebeuren dat de inkomstenbelasting die iemand moet betalen precies 
30% van zijn belastbaar inkomen is. Om te onderzoeken bij welk belastbaar 
inkomen dit het geval is, kun je in kolom G het percentage van het belastbaar 
inkomen uitrekenen dat aan belasting moet worden betaald. 

4p 12 Onderzoek op deze manier hoe hoog het belastbaar inkomen in dit geval moet 
zijn. Licht je werkwijze toe. 
 
De hoogte van de belasting werd in Excel berekend met behulp van een tabel. 
De hoogte van de belasting kan ook worden berekend met behulp van formules. 
Zo geldt voor belastbare inkomens tussen de 15 000 en 30 000 euro de formule 

3000 0,35 ( 15000)B x= + ⋅ − . Hierin is B de hoogte van de belasting en x het 
belastbaar inkomen, beide in euro’s. Voor belastbare inkomens tussen de  
30 000 en 50 000 euro geldt een andere maar vergelijkbare formule. 

4p 13 Stel deze formule op. Leg uit hoe je te werk bent gegaan. 
 
Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld door het bruto inkomen (alles wat 
iemand in een jaar verdiend heeft) te verminderen met eventuele aftrekposten 
(bijvoorbeeld hypotheekrente). 
Sommige belastingdeskundigen beweren: ‘De mensen met de hoogste inkomens 
kunnen doorgaans de hoogste bedragen aftrekken. Daardoor blijft er van de 
progressiviteit niet veel meer over.’ 
Zij pleiten daarom voor de invoering van een zogenaamde ‘vlaktaks’ die inhoudt 
dat: 
− bij de berekening van de belasting geen rekening wordt gehouden met 

aftrekposten. De belasting wordt dus berekend over het bruto inkomen; 
− er een grens is (belastingvrije voet); over het gedeelte van het bruto 

inkomen tot aan die grens is geen belasting verschuldigd; 
− over het gedeelte van het bruto inkomen boven die grens één vast 

belastingpercentage geldt. 
 
Wanneer er voorstellen worden ontwikkeld om de tariefstructuur te veranderen 
is het belangrijk om te zien welke gevolgen dit heeft voor de totale 
belastingopbrengst maar ook voor de individuele belastingbetaler. Daarom is uit 
de populatie van alle belastingbetalers een representatieve steekproef van 
250 personen genomen. 
 

 Klik op de tab Vlaktaks. Je komt nu in het werkblad Vlaktaks. 
 
Je ziet hier een tabel met gegevens van de 250 personen uit de steekproef. In 
kolom C staat het bruto inkomen, in kolom D het aftrekbare bedrag volgens de 
huidige tariefstructuur, en in kolom E het belastbaar inkomen. In kolom F staat 
de inkomstenbelasting volgens het huidige tarief (zie tabel 3). De bedragen zijn 
afgerond op hele euro’s. De 250 personen zijn gerangschikt op bruto inkomen. 
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Een politicus stelt voor de vlaktaks in te voeren met een belastingvrije voet van 
7500 euro, en een belastingheffing van 30% over alles daarboven.  
 
Door de invoering van deze vlaktaks zou, in vergelijking met de huidige situatie, 
bij sommige personen de inkomstenbelasting flink dalen, maar bij andere 
personen zou deze juist flink stijgen. Neem bijvoorbeeld de laatste persoon in de 
steekproef (nummer 250). Het bruto inkomen van deze persoon is 123 043 euro, 
dus volgens het voorstel moet 30% belasting betaald worden van  
123 043 – 7500 euro. Dat is 34 663 euro belasting, een stuk minder dan de 
huidige 39 130 euro.  
 
De politicus beweert dat bij de door hem voorgestelde vlaktaks de totale 
belastingopbrengst vrijwel hetzelfde is als in de huidige situatie. We willen 
onderzoeken of de politicus gelijk heeft. Dit doen we door te berekenen hoeveel 
procent de totale belastingopbrengst in de steekproef zou veranderen na 
invoering van de vlaktaks. Hiervoor moet je eerst zorgen dat bij iedereen in 
kolom G de vlaktaks komt te staan. Voor personen met een bruto inkomen van 
minder dan 7500 euro kun je in kolom G een 0 invullen. Voor de overige 
personen moet je in kolom G een geschikte formule invullen. Tenslotte moet je 
de totale belastingopbrengst volgens het huidige systeem en volgens de 
vlaktaks berekenen. Hiermee kan de procentuele verandering worden berekend. 

7p 14 Bereken met hoeveel procent de totale belastingopbrengst bij deze steekproef 
verandert wanneer het huidige stelsel wordt vervangen door een stelsel met de 
voorgestelde vlaktaks. Licht je werkwijze toe.  
 
 

Overlevingstafels  
 
Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen gebruiken zogenoemde 
overlevingstafels. Aan de hand van overlevingstafels kan onder andere worden 
bepaald hoe lang verzekerden en pensioengerechtigden naar verwachting in 
leven zullen blijven. Een overlevingstafel is een tabel waarin van een groep van 
100 000 pasgeborenen staat welk aantal er x jaar na de geboorte naar 
verwachting nog in leven is. Dit aantal heet L(x).  
 

 Klik op de tab Overlevingstafel vrouwen. Je komt nu in het werkblad 
Overlevingstafel vrouwen. 
 
Hier zie je een overlevingstafel. In kolom A zie je de leeftijd x en in kolom B het 
bijbehorende aantal overlevenden L(x) voor vrouwen. Zo kun je bijvoorbeeld 
aflezen dat volgens de overlevingstafel 99 381 van de 100 000 pasgeboren 
meisjes de leeftijd van 10 jaar bereiken. 
 
Op basis van de gegevens in de kolommen A en B kun je de kans berekenen 
dat een vrouw van een bepaalde leeftijd al dan niet een hogere leeftijd bereikt.  

4p 15 Bereken de kans dat een vrouw die zojuist 30 jaar is geworden, voor haar 60e 
verjaardag komt te overlijden. 
 

Pagina: 1303Voor 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).



 800025-1-015o2 5 lees verder ►►►

In kolom B kun je zien dat slechts 99 610 van de 100 000 pasgeboren meisjes de 
leeftijd van 1 jaar bereiken. Er zijn dus 390 meisjes die in hun eerste levensjaar 
overlijden. Je kunt in kolom B ook zien dat 99 530 meisjes de leeftijd van 2 jaar 
bereiken. Er zijn dus 80 meisjes die in hun tweede levensjaar overlijden. Je kunt 
nu een kolom maken met daarin de aantallen vrouwen die in een bepaald 
levensjaar overlijden. Op basis van die aantallen kun je berekenen hoe oud 
vrouwen gemiddeld worden. Je mag er daarbij van uit gaan dat de 390 meisjes 
die in hun eerste levensjaar overlijden gemiddeld 0,5 jaar oud zijn geworden, dat 
de 80 meisjes die in hun tweede levensjaar komen te overlijden gemiddeld 
1,5 jaar oud zijn geworden, enzovoorts. 
 

5p 16 Bereken met behulp van Excel hoe oud vrouwen gemiddeld worden volgens de 
overlevingstafel. Licht je werkwijze toe. 
 
Omdat van de 100 000 pasgeboren meisjes er volgens de overlevingstafel 390 
niet de leeftijd van 1 jaar bereiken, zegt men dat de sterftekans P(0) van  

0-jarige meisjes gelijk is aan 
390

100000
. Dus 

390(0) 0,0039
100000

P = = . Van de 

99 610 meisjes die hun 1e verjaardag halen, zullen er volgens de 
overlevingstafel 80 niet de leeftijd van 2 jaar bereiken. De sterftekans van 

1-jarige meisjes is daarom gelijk aan 
80 0,000803132

99610
≈ . Dus 

80(1) 0,000803132
99610

P = ≈ . Met behulp van de gegevens in de 

overlevingstafel kun je bij elke leeftijd de sterftekans berekenen. 
5p 17 Bereken bij welke leeftijd de sterftekans het kleinst is. Hoe groot is die kleinste 

sterftekans? Licht je werkwijze toe. 
 
 

 Als je helemaal klaar bent en je wilt je werk inleveren dan kun je Excel 
afsluiten. Je komt dan weer terug in het openingsscherm. 
 

Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer wordt gebruikt. 

einde  einde  800025-1-015o2* 
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wiskunde A1 Compex VWO 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
  

10 en 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde  

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 

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 69 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Androgynie-index  

 
 1 maximumscore 3 

• Het opstellen van de vergelijking 910,83
111h

=
⋅

  1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR (of algebraïsch) kan 
worden opgelost 1 

• De heupmaat is (ongeveer) 108 cm 1 
 

 2 maximumscore 4 
De juiste volgorde is D-A-C-B. 
 
Opmerkingen 
− Bij een volgorde waarin slechts één letter op de juiste positie staat, 

1 punt toekennen. Bij twee letters op de juiste positie 2 punten 
toekennen. 

− Als de figuren gesorteerd zijn in volgorde van groot naar klein  
(dus B-C-A-D) in totaal 1 punt toekennen voor deze vraag. 

 
 3 maximumscore 3 

• Het maximum bij mannen is 84 0,930
96 85

≈
⋅

 1 

• Het maximum bij vrouwen is 64 0,767
81 86

≈
⋅

 1 

• Het verschil is 0,163 1 
 
Opmerking 
In verband met afrondingen en de al dan niet strikte interpretatie van het 
begrip ‘tussen’ kunnen de maten die in de formules ingevuld moeten 
worden, afwijken van de hierboven genoemde. Wel dient er dan consequent 
afgeweken te worden. 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 3 
• Het inzicht dat androgynie-index en taille-heup-verhouding ‘alleen’ van 

elkaar verschillen in de noemer 1 
• Als de androgynie-index gelijk is aan de taille-heup-verhouding dan 

moet gelden dat h b h× =  1 
• Dat laatste geldt in zijn algemeenheid als b = h 1 
 
Opmerking 
Als alleen met een of meer getallenvoorbeelden wordt nagegaan dat 
androgynie-index en taille-heup-verhouding gelijk zijn wanneer b = h, 
hiervoor maximaal 2 punten toekennen. 
 

 5 maximumscore 4 
• Er moet, bijvoorbeeld, gelden: P( 0,62 μ 0,66 en σ ?) 0,1X < = = =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• σ ≈ 0,03 1 
of 
• Er moet, bijvoorbeeld, gelden: 

P(0,62 0,70 μ 0,66 en σ ?) 0,8X< < = = =  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1 
• σ ≈ 0,03 1 
 
 

Loting  
 

 6 maximumscore 4 

• In elke poule werden 4 3
2
⋅  wedstrijden gespeeld  1 

• Dat zijn (4 6 ) 24⋅ =  wedstrijden voor alle poules samen 1 
• In de ronden daarna werden nog 4, 2 en 1 wedstrijden gespeeld 1 
• In totaal zijn dat 31 wedstrijden 1 
 

 7 maximumscore 3 
• Nederland kon spelen tegen 9 andere landen 1 
• Dat kon steeds op 2 manieren (óf beginnen met ‘thuis’ óf beginnen met 

‘uit’)  1 
• Er zijn dus (2 9 )18⋅ =  mogelijkheden 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 4 

• De kans op vijf goede uitslagen is 
51 1( )

2 32
⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De kans op vier goede uitslagen is 
41 1 5(5 )

2 2 32
⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• De verwachtingswaarde van de uitbetaling per euro inzet is 
1 5 2510 3 (

32 32 32
⋅ + ⋅ =  of 0,78 euro) 1 

• De winstverwachting per formulier is 25 7(1 )
32 32

− =  euro (of 0,22 euro) 1 

 
 9 maximumscore 4 

• Er zijn 
16
8

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 trekkingen mogelijk 1 

• Er zijn 
5 11
1 7
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

manieren om daarbij precies een rode knikker te 

trekken 1 

• De kans op een rode knikker is 

5 11
1 7

16
8

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,128 1 
of 
• De kans op de eerste knikker rood en de rest blauw is 

5 11 10 9 8 7 6 5 ( 0,0016)
16 15 14 13 12 11 10 9

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈  2 

• De gevraagde kans is (ongeveer) 8⋅0,016 ≈ 0,128 2 
 
 

Tennisballen  
 

 10 maximumscore 5 
• De cumulatieve percentages 0,25; 1,25; 25,75; 83,75; 99,5 (en 100) 2 
• De tekening op normaal waarschijnlijkheidspapier 2 
• De punten liggen bij benadering op een rechte lijn (dus de diameters 

zijn bij benadering normaal verdeeld) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 3 
• Het aflezen van μ ≈ 2,64 1 
• Het aflezen van σ ≈ 0,06 1 
• De toelichting op het aflezen van μ en σ, bijvoorbeeld met stippellijnen 

in de tekening 1 
 
Opmerking 
Als een leerling het gemiddelde en de standaardafwijking heeft berekend, 
eventueel met de GR, en daarbij voor de laagste en de hoogste klasse de 
klassemiddens 2,35 respectievelijk 2,85 heeft gebruikt, ten hoogste 2 punten 
voor deze vraag toekennen. Bij het gebruik van andere klassemiddens voor 
de genoemde klassen geen punten voor deze vraag toekennen. 
 
 

Inkomstenbelasting  
 

 12 maximumscore 4 
• Het belastingpercentage wordt berekend door de te betalen belasting te 

delen door het belastbaar inkomen, maal 100 1 
• Het in kolom G berekenen van het belastingpercentage, bijvoorbeeld 

G3 = F3/A3*100 tot en met G201 = F201/A201*100 2 
• Het antwoord 37 500 (euro) 1 
 

 13 maximumscore 4 
• De formule is opgebouwd uit 2 delen: het eerste deel is de belasting die 

betaald moet worden over de vorige schijven, het tweede deel berekent 
de belasting in de betreffende schijf 1 

• Bij een belastbaar inkomen van 30 000 is de inkomstenbelasting 8 250 1 
• Als x een inkomen hoger dan 30 000 is, dan is de belasting 8 250 plus 

40% van het inkomen boven 30 000 1 
• De formule: 8250 0,4( 30000)B x= + −  1 
 

 14 maximumscore 7 
• Nullen invullen in de cellen G2 tot en met G24 1 
• In de cellen G25 tot en met G251 de vlaktaks uitrekenen, bijvoorbeeld 

G25 = 0,3*(C25–7500) tot en met G251 = 0,3*(C251–7500) 2 
• De totalen van kolom F en G zijn respectievelijk 1 128 145 en 1 134 866 2 

• De belastingopbrengst stijgt met 1134 866 1128 145 100% 0,6%
1128 145

−
⋅ ≈  2 
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Vraag Antwoord Scores

Overlevingstafels  
 

 15 maximumscore 4 
• Het aantal overlevenden na 30 jaar is 98 757 1 
• Het aantal overlevenden na 60 jaar is 91 802 1 
• In de tussentijd overlijden er 98 757 – 91 802 = 6 955 1 

• De gevraagde kans is 6955 0,07
98757

≈  1 

 
 16 maximumscore 5 

• Het berekenen van de aantallen vrouwen die overlijden in een bepaald 
levensjaar, bijvoorbeeld C3 B3 B4= −  tot en met C112 B112 B113= −  1 

• Het vermenigvuldigen van deze aantallen met de gemiddelde leeftijd 
van dat levensjaar, bijvoorbeeld D3 C3 (A3 0,5)= ∗ +  tot en met 
D112 C112*(A112 0,5)= +  1 

• Het optellen van deze waarden (in kolom D) geeft 7 890 362 1 

• Per persoon is dat 7890362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 78,9 jaar oud 1 

of 

• Het gemiddelde berekenen van twee opeenvolgende waarden van 
kolom B met behulp van Excel 1 

• Optellen van deze gemiddelden met behulp van Excel 1 
• De som is 7 890 362 1 

• Per persoon is dat 7890362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 78,9 jaar oud 1 

of 

• De getallen in kolom B optellen 1 
• De som is 7 940 362 persoonsjaren 1 
• Dit geeft de persoonsjaren wanneer iemand aan het einde van dat jaar 

zou overlijden 1 

• Per persoon is dat 7940362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 79,4 0,5 78,9− =  jaar oud 1 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 5 
• De sterftekans van x-jarigen kan berekend worden door het aantal 

overlevenden met leeftijd x minus het aantal overlevenden met leeftijd 
1x + , te delen door het aantal overlevenden met leeftijd x  1 

• Het berekenen van de waarden van P(x), bijvoorbeeld door 
E3 (B3 B4) / B3= −  tot en met E112 (B112 B113) / B112= −  2 

• De kleinste kans bedraagt (ongeveer) 0,00011067  1 
• Dit minimum treedt op bij 9-jarigen (of bij kinderen in het 10e 

levensjaar) 1 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 
 

einde  800025-1-015c* 
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800025-1-017o2 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit deel van het examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Het gehele examen bestaat uit 17 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 33 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
maandag 19 mei

totale examentijd 3 uur

Vragen 11 tot en met 17

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer wel wordt gebruikt.
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Tijdens dit examen werk je in Excel. Door in het openingsscherm op  
Excel werkbladen te klikken start Excel automatisch op. Je komt dan meteen in 
het eerste werkblad dat hoort bij het eerste deel van de eerste opgave. Om naar 
een ander werkblad te gaan moet je op de tabs onder aan je scherm klikken. Je 
kunt tijdens dit gedeelte van het examen gemakkelijk van werkblad wisselen 
door op de tabs te klikken. Wanneer je Excel afsluit wordt alles wat je hebt 
gemaakt niet opgeslagen. Sluit dus pas af als je helemaal klaar bent. Mocht je 
per ongeluk Excel toch hebben afgesloten dan kun je altijd Excel weer 
opstarten. Je begint dan weer met de oorspronkelijke situatie. 
 
 

Inkomstenbelasting  
 
In veel landen betalen burgers inkomstenbelasting volgens een progressief 
belastingtarief: hoe meer je verdient, hoe hoger het belastingpercentage. Dit 
geldt ook voor Nederland.  
 
De berekening van de inkomstenbelasting in Nederland is nogal ingewikkeld. 
In deze opgave wordt gewerkt met een vereenvoudigde versie van het 
Nederlandse belastingstelsel. Dit vereenvoudigde stelsel werkt als volgt: 
Eerst wordt van iedereen jaarlijks het belastbaar inkomen vastgesteld. 
Daarover wordt belasting geheven volgens een schijventarief. Deze 
tariefstructuur is weergegeven in tabel 2. 
 
tabel 2 
schijf gedeelte van het 

belastbaar inkomen 
belastingpercentage over 
dat gedeelte 

1e schijf de eerste 5000 euro   0% 
2e schijf de volgende 10 000 euro 30% 
3e schijf de volgende 15 000 euro 35% 
4e schijf de volgende 20 000 euro 40% 
5e schijf de rest 50% 

 
Als iemand bijvoorbeeld een belastbaar inkomen heeft van 44 000 euro, dan 
bedraagt de te betalen inkomstenbelasting 0% van 5000 plus 30% van 10 000 
plus 35% van 15 000 plus 40% van 14 000. In totaal betaalt hij dus 13 850 euro 
aan belasting. In dit voorbeeld betaalt deze persoon totaal bijna 31,5% belasting 
over zijn belastbaar inkomen. 
 

 Klik in het openingsscherm op Excel werkbladen. Je komt nu in het 
werkblad Belastingberekening. 
 
Je ziet hier een tabel waarin voor verschillende inkomens de hoogte van de 
belasting berekend is. De gegevens van het voorbeeld hierboven vind je in 
rij 89. 
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Het kan gebeuren dat de inkomstenbelasting die iemand moet betalen precies 
40% van zijn belastbaar inkomen is. Om te onderzoeken bij welk belastbaar 
inkomen dit het geval is, kun je in kolom G het percentage van het belastbaar 
inkomen uitrekenen dat aan belasting moet worden betaald. 

4p 11 Onderzoek op deze manier hoe hoog het belastbaar inkomen in dit geval moet 
zijn. Licht je werkwijze toe. 
 
De hoogte van de belasting werd in Excel berekend met behulp van een tabel. 
De hoogte van de belasting kan ook worden berekend met behulp van formules. 
Zo geldt voor belastbare inkomens tussen de 15 000 en 30 000 euro de formule 

3000 0,35 ( 15000)B x= + ⋅ − . Hierin is B de hoogte van de belasting en x het 
belastbaar inkomen, beide in euro’s. Voor belastbare inkomens tussen de  
30 000 en 50 000 euro geldt een andere maar vergelijkbare formule. 

4p 12 Stel deze formule op. Leg uit hoe je te werk bent gegaan. 
 
Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld door het bruto inkomen (alles wat 
iemand in een jaar verdiend heeft) te verminderen met eventuele aftrekposten 
(bijvoorbeeld hypotheekrente). 
Sommige belastingdeskundigen beweren: ‘De mensen met de hoogste inkomens 
kunnen doorgaans de hoogste bedragen aftrekken. Daardoor blijft er van de 
progressiviteit niet veel meer over.’ 
Zij pleiten daarom voor de invoering van een zogenaamde ‘vlaktaks’ die inhoudt 
dat: 
− bij de berekening van de belasting geen rekening wordt gehouden met 

aftrekposten. De belasting wordt dus berekend over het bruto inkomen; 
− er een grens is (belastingvrije voet); over het gedeelte van het bruto 

inkomen tot aan die grens is geen belasting verschuldigd; 
− over het gedeelte van het bruto inkomen boven die grens één vast 

belastingpercentage geldt.  
 
Wanneer er voorstellen worden ontwikkeld om de tariefstructuur te veranderen 
is het belangrijk om te zien welke gevolgen dit heeft voor de totale 
belastingopbrengst maar ook voor de individuele belastingbetaler. Daarom is uit 
de populatie van alle belastingbetalers een representatieve steekproef van 
250 personen genomen. 
 

 Klik op de tab Vlaktaks. Je komt nu in het werkblad Vlaktaks. 
 
Je ziet hier een tabel met gegevens van de 250 personen uit de steekproef. In 
kolom C staat het bruto inkomen, in kolom D het aftrekbare bedrag volgens de 
huidige tariefstructuur, en in kolom E het belastbaar inkomen. In kolom F staat 
de inkomstenbelasting volgens het huidige tarief (zie tabel 2). De bedragen zijn 
afgerond op hele euro’s. De 250 personen zijn gerangschikt op bruto inkomen. 
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Een politicus stelt voor de vlaktaks in te voeren met een belastingvrije voet van 
7500 euro, en een belastingheffing van 30% over alles daarboven.  
 
Door de invoering van deze vlaktaks zou, in vergelijking met de huidige situatie, 
bij sommige personen de inkomstenbelasting flink dalen, maar bij andere 
personen zou deze juist flink stijgen. Neem bijvoorbeeld de laatste persoon in de 
steekproef (nummer 250). Het bruto inkomen van deze persoon is 123 043 euro, 
dus volgens het voorstel moet 30% belasting betaald worden van  
123 043 – 7500 euro. Dat is 34 663 euro belasting, een stuk minder dan de 
huidige 39 130 euro.  
 
De politicus beweert dat bij de door hem voorgestelde vlaktaks de totale 
belastingopbrengst vrijwel hetzelfde is als in de huidige situatie. We willen 
onderzoeken of de politicus gelijk heeft. Dit doen we door te berekenen hoeveel 
procent de totale belastingopbrengst in de steekproef zou veranderen na 
invoering van de vlaktaks. Hiervoor moet je eerst zorgen dat bij iedereen in 
kolom G de vlaktaks komt te staan. Voor personen met een bruto inkomen van 
minder dan 7500 euro kun je in kolom G een 0 invullen. Voor de overige 
personen moet je in kolom G een geschikte formule invullen. Tenslotte moet je 
de totale belastingopbrengst volgens het huidige systeem en volgens de 
vlaktaks berekenen. Hiermee kan de procentuele verandering worden berekend. 

7p 13 Bereken met hoeveel procent de totale belastingopbrengst bij deze steekproef 
verandert wanneer het huidige stelsel wordt vervangen door een stelsel met de 
voorgestelde vlaktaks. Licht je werkwijze toe.  
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Overlevingstafels  
 
Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen gebruiken zogenoemde 
overlevingstafels. Aan de hand van overlevingstafels kan onder andere worden 
bepaald hoe lang verzekerden en pensioengerechtigden naar verwachting in 
leven zullen blijven. Een overlevingstafel is een tabel waarin van een groep van 
100 000 pasgeborenen staat welk aantal er x jaar na de geboorte naar 
verwachting nog in leven is. Dit aantal heet L(x).  
 

 Klik op de tab Overlevingstafel vrouwen. Je komt nu in het werkblad 
Overlevingstafel vrouwen. 
 
Hier zie je een overlevingstafel. In kolom A zie je de leeftijd x en in kolom B het 
bijbehorende aantal overlevenden L(x) voor vrouwen. Zo kun je bijvoorbeeld 
aflezen dat volgens de overlevingstafel 99 381 van de 100 000 pasgeboren 
meisjes de leeftijd van 10 jaar bereiken. 
 
Op basis van de gegevens in de kolommen A en B kun je de kans berekenen 
dat een vrouw van een bepaalde leeftijd al dan niet een hogere leeftijd bereikt. 

4p 14 Bereken de kans dat een vrouw die zojuist 30 jaar is geworden, voor haar 60e 
verjaardag komt te overlijden. 
 
In kolom B kun je zien dat slechts 99 610 van de 100 000 pasgeboren meisjes de 
leeftijd van 1 jaar bereiken. Er zijn dus 390 meisjes die in hun eerste levensjaar 
overlijden. Je kunt in kolom B ook zien dat 99 530 meisjes de leeftijd van 2 jaar 
bereiken. Er zijn dus 80 meisjes die in hun tweede levensjaar overlijden. Je kunt 
nu een kolom maken met daarin de aantallen vrouwen die in een bepaald 
levensjaar overlijden. Op basis van die aantallen kun je berekenen hoe oud 
vrouwen gemiddeld worden. Je mag er daarbij van uit gaan dat de 390 meisjes 
die in hun eerste levensjaar overlijden gemiddeld 0,5 jaar oud zijn geworden, dat 
de 80 meisjes die in hun tweede levensjaar komen te overlijden gemiddeld 
1,5 jaar oud zijn geworden, enzovoorts. 
 

5p 15 Bereken met behulp van Excel hoe oud vrouwen gemiddeld worden volgens de 
overlevingstafel. Licht je werkwijze toe. 
 
Omdat van de 100 000 pasgeboren meisjes er volgens de overlevingstafel 390 
niet de leeftijd van 1 jaar bereiken, zegt men dat de sterftekans P(0) van  

0-jarige meisjes gelijk is aan 
390

100000
. Dus 

390(0) 0,0039
100000

P = = . Van de 

99 610 meisjes die hun 1e verjaardag halen, zullen er volgens de 
overlevingstafel 80 niet de leeftijd van 2 jaar bereiken. De sterftekans van 

1-jarige meisjes is daarom gelijk aan 
80 0,000803132

99610
≈ . Dus 

80(1) 0,000803132
99610

P = ≈ . Met behulp van de gegevens in de 

overlevingstafel kun je bij elke leeftijd de sterftekans berekenen. 
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Omdat de grootste sterftekans duizenden keren groter is dan de kleinste 
sterftekans is het niet handig om de sterftekans P(x) van x-jarigen uit te zetten 
in een grafiek. In plaats daarvan zet men log(P(x)) uit in een grafiek.  
In figuur 2 is de grafiek van log(P(x)) getekend voor leeftijden tot en met 
100 jaar. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
Je ziet dat er een duidelijk verband bestaat tussen de sterftekans en de leeftijd 
voor vrouwen tussen de 20 en 100 jaar. 
 
figuur 2 

-5
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-2
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0

1

0 20 40 60 80 100 120

leeftijd x in jaren

lo
g 

(P
)

 
 
 

 Klik op de tab Overlevingstafel mannen. Je komt nu in het werkblad 
Overlevingstafel mannen. 
 
Je ziet nu een overlevingstafel voor mannen. In kolom A zie je weer de leeftijd x 
en in kolom B het bijbehorende aantal overlevenden. Op basis van deze 
gegevens kun je een grafiek maken zoals die in figuur 2, maar dan voor 
mannen. In Excel kun je de logaritme uitrekenen met de functie LOG(getal). 
Bijvoorbeeld, met de formule =LOG(D43) wordt de logaritme van het getal in cel 
D43 uitgerekend.  

5p 16 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van mannen voor leeftijden 
tussen de 20 en 100 jaar. 
 
Voor vraag 17 heb je de computer niet nodig. 
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Met behulp van de gegevens in de overlevingstafel voor vrouwen kun je de 
sterftekans berekenen voor verschillende leeftijden. Een formule die deze 
sterftekans goed benadert voor leeftijden tussen 35 en 100 jaar is:  
  ( ) 0,0000192 1,106xP x = ⋅  

De afgeleide van deze formule, 
d
d
P
x

, heeft voor elke leeftijd een andere waarde. 

4p 17 Bepaal de afgeleide van P(x) en beschrijf wat de waarde van 
d
d
P
x

 voorstelt in 

deze context.  
 

 Als je helemaal klaar bent en je wilt je werk inleveren dan kun je Excel 
afsluiten. Je komt dan weer terug in het openingsscherm. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer wordt gebruikt.  
 

einde  einde  800025-1-017o2* 
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wiskunde A1,2 Compex VWO 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800025-1-017u2* 
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wiskunde A1,2 Compex VWO 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Naam kandidaat ________________________________ Kandidaatnummer_______________
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3 en 4     
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800025-1-017u1* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 

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. 

Pagina: 1325Voor 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).



 800025-1-017c 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.  
 

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 76 scorepunten worden behaald. 

 
        Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
 
       1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

       het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
       gegeven. 

 
       2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

       rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
       kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 

 
 
 

Pagina: 1327Voor 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).



 800025-1-017c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Tennisballen 

 
 1 maximumscore 4 

• De diameter moet liggen tussen 2,575 en 2,700 inch 1 
• Beschrijven hoe met de GR de bijbehorende kans kan worden berekend 1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,77796 (of 0,778) 1 

• Het gevraagde aantal is 1200( )
0,77796

≈ 1542 (of 1543) 1 

 
 2 maximumscore 5 

• Beschrijven hoe met de GR kan worden berekend hoe groot de kans is 
dat een tennisbal te klein is 1 

• Deze kans is (ongeveer) 0,08 1 
• P(X > 5) = 1 – P(X ≤ 5) 1 
• Beschrijven hoe de binomiale kans P(X ≤ 5) met de GR kan worden 

berekend 1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,004 1 
 

 3 maximumscore 4 
• Beredeneren (bijvoorbeeld met een berekening) waarom tekening B niet 

correct is 2 
• Beredeneren (bijvoorbeeld met een berekening) waarom tekening C niet 

correct is 2 
of 
• Het opstellen van de randvoorwaarden x ≥ 200 en y ≥ 200 1 
• Het opstellen van de randvoorwaarde x + y ≥ 600 1 
• Het opstellen van de randvoorwaarde x ≤ 2y 1 
• Duidelijk aangeven, bijvoorbeeld met behulp van een tekening, waarom 

deze voorwaarden wel met A en niet met B en C overeenkomen 1 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 6 
• Het opstellen van de kostenfunctie K: K = x + 1,2y als y < 300 en  

K  = x + 1,1y als y ≥ 300 1 
• Als het aantal Yellow-ballen minder is dan 300, dan zijn de kosten 

minimaal als x = 400 en y = 200 1 
• De kosten zijn in dat geval 640 euro 1 
• Als het aantal Yellow-ballen ten minste 300 is, dan zijn de kosten 

minimaal als x = 300 en y = 300 1 
• De kosten zijn in dat geval 630 euro 1 
• Racket kan het beste 300 Yellow-ballen en 300 Silver-ballen bestellen 1 
of 
• Als de kosten minimaal zijn, dan zijn er precies 600 tennisballen 

besteld 1 
• De oplossing moet gezocht worden op het lijnstuk van (400, 200) naar 

(200, 400) 1 
• Minimale kosten kunnen optreden in (400, 200), (200, 400) of  

(300, 300) 1 
• Bij (400, 200) en bij (200, 400) zijn de kosten 640 euro 1 
• Bij (300, 300) zijn de kosten 630 euro 1 
• Racket kan het beste 300 Yellow-ballen en 300 Silver-ballen bestellen 1 
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Vraag Antwoord Scores

Honing  
 

 5 maximumscore 3 
• Uit de grafiek blijkt: een hogere temperatuur geeft een lagere 

halfwaardetijd 1 
• Een lagere halfwaardetijd geeft een snellere afname van het diastase-

getal 1 
• Dus honing kan beter bij een lage temperatuur bewaard worden 1 
 

 6 maximumscore 3 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  keer de halfwaardetijd 1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 2,228 0,5 6,1⋅ ≈ (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

of 
• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• 3 jaar komt overeen met 3 365 2,2
500
⋅

≈  dus ruim 2 keer de halfwaardetijd 1 

• Het diastase-getal is na 3 jaar minder dan 28 0,5 0,5 7⋅ ⋅ = (en dus is de 
honing ‘bakkershoning’) 1 

of 

• Bij 25 °C is de halfwaardetijd (ongeveer) 500 dagen 1 

• De groeifactor per jaar is 
365
5000,5 ( 0,603)≈  1 

• Na 3 jaar is het diastase-getal 328 0,603 6,1⋅ ≈  (en dus is de honing 
‘bakkershoning’) 1 

 
Opmerking 
Voor het aflezen van een andere halfwaardetijd dan 500 geldt een 
toegestane marge van 100 dus iedere halfwaardetijd in het interval  
[400, 600] accepteren. 
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 800025-1-017c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 5 

• De groeifactor per uur is 
1
240,5 ( 0,972)≈  1 

• De groeifactor per t uur is 240,5
t

 1 

• Het diastase-getal na t uur is 2427 0,5
t

⋅  1 

• Beschrijven hoe de vergelijking 2427 0,5 8
t

⋅ =  kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 42 uur (of 43 uur) 1 
 

 8 maximumscore 6 
• De hypothese H0: μ  =  17,1% moet getoetst worden tegen H1: μ > 17,1% 1 
• De standaardafwijking van het gemiddelde vochtgehalte is 

0,5 0,158
10

≈ % 1 

• De bijbehorende overschrijdingskans is 
P( 17,5 μ 17,1en σ 0,158)X ≥ = =  1 

• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• De kans is (ongeveer) 0,006 1 
• De conclusie: 0,006 < 0,01 dus er is aanleiding de winkelier in het 

gelijk te stellen 1 
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 800025-1-017c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Loting  
 

 9 maximumscore 3 
• Nederland kon spelen tegen 9 andere landen 1 
• Dat kon steeds op 2 manieren (óf beginnen met ‘thuis’ óf beginnen met 

‘uit’)  1 
• Er zijn dus (2 9 )18⋅ =  mogelijkheden 1 
 

 10 maximumscore 4 
• De kans om bij de eerste trekking een zwarte en een witte knikker te 

pakken is 5 5 52
10 9 9
⋅ ⋅ =   1 

• De kans om bij de tweede trekking een zwarte en een witte knikker te 

pakken is 4 4 42
8 7 7
⋅ ⋅ =  1 

• De gevraagde kans is 5 4 3 2 1
9 7 5 3 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1 

• De gevraagde kans is 0,127 1 
of 
• De kans om bij de eerste trekking eerst een land te pakken van 

willekeurige sterkte en vervolgens een land van tegenovergestelde 

sterkte, is 51
9
⋅  1 

• De kans om bij de tweede trekking eerst een land te pakken van 
willekeurige sterkte en vervolgens een land van tegenovergestelde 

sterkte, is 41
7
⋅  1 

• De gevraagde kans is 5 4 3 2 11 1 1 1 1
9 7 5 3 1
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1 

• De gevraagde kans is 0,127 1 
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Vraag Antwoord Scores

Inkomstenbelasting  
 

 11 maximumscore 4 
• Het belastingpercentage wordt berekend door de te betalen belasting te 

delen door het belastbaar inkomen, maal 100 1 
• Het in kolom G berekenen van het belastingpercentage, bijvoorbeeld 

G3 = F3/A3*100 tot en met G201 = F201/A201*100 2 
• Het antwoord 87 500 (euro) 1 
 

 12 maximumscore 4 
• De formule is opgebouwd uit 2 delen: het eerste deel is de belasting die 

betaald moet worden over de vorige schijven, het tweede deel berekent 
de belasting in de betreffende schijf 1 

• Bij een belastbaar inkomen van 30 000 is de inkomstenbelasting 8 250 1 
• Als x een inkomen hoger dan 30 000 is, dan is de belasting 8 250 plus 

40% van het inkomen boven 30 000 1 
• De formule: 8250 0,4( 30000)B x= + −  1 
 

 13 maximumscore 7 
• Nullen invullen in de cellen G2 tot en met G24 1 
• In de cellen G25 tot en met G251 de vlaktaks uitrekenen, bijvoorbeeld 

G25 = 0,3*(C25–7500) tot en met G251 = 0,3*(C251–7500) 2 
• De totalen van kolom F en G zijn respectievelijk 1 128 145 en 1 134 866 2 

• De belastingopbrengst stijgt met 1134 866 1128145 100% 0,6%
1128 145

−
⋅ ≈  2 
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Vraag Antwoord Scores

Overlevingstafels  
 

 14 maximumscore 4 
• Het aantal overlevenden na 30 jaar is 98 757 1 
• Het aantal overlevenden na 60 jaar is 91 802 1 
• In de tussentijd overlijden er 98 757 – 91 802 = 6 955 1 

• De gevraagde kans is 6955 0,07
98757

≈  1 

 
 15 maximumscore 5 

• Het berekenen van de aantallen vrouwen die overlijden in een bepaald 
levensjaar, bijvoorbeeld C3 B3 B4= −  tot en met C112 B112 B113= −  1 

• Het vermenigvuldigen van deze aantallen met de gemiddelde leeftijd 
van dat levensjaar, bijvoorbeeld D3 C3 (A3 0,5)= ∗ +  tot en met 
D112 C112*(A112 0,5)= +  1 

• Het optellen van deze waarden (in kolom D) geeft 7 890 362 1 

• Per persoon is dat 7890362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 78,9 jaar oud 1 

of 

• Het gemiddelde berekenen van twee opeenvolgende waarden van 
kolom B met behulp van Excel 1 

• Optellen van deze gemiddelden met behulp van Excel 1 
• De som is 7 890 362 1 

• Per persoon is dat 7890362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 78,9 jaar oud 1 

of 

• De getallen in kolom B optellen 1 
• De som is 7 940 362 persoonsjaren 1 
• Dit geeft de persoonsjaren wanneer iemand aan het einde van dat jaar 

zou overlijden 1 

• Per persoon is dat 7940362
100000

 1 

• Vrouwen worden gemiddeld (ongeveer) 79,4 0,5 78,9− =  jaar oud 1 
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Vraag Antwoord Scores

 16 maximumscore 5 
• De sterftekans van x-jarigen kan berekend worden door het aantal 

overlevenden met leeftijd x minus het aantal overlevenden met leeftijd 
1x + , te delen door het aantal overlevenden met leeftijd x  1 

• Het berekenen van de waarden van log( ( ))P x , bijvoorbeeld 
C3 LOG((B3 B4) / B3)= −  tot en met C107 LOG((B107 B108) / B107)= −  2 

• Het tekenen van een horizontale lijn van ongeveer (20, –3) tot ongeveer 
(35, –3) 1 

• Het tekenen van een stijgende lijn van ongeveer (35, –3) tot ongeveer 
(100; –0,25) 1 

 
 17 maximumscore 4 

• ( ) 0,0000192 1,106 ln(1,106)xP' x = ⋅ ⋅  2 

• De waarde van d
d
P
x

 is (bij benadering) de toename van de sterftekans 

wanneer iemand 1 jaar ouder wordt 2 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
 

einde  800025-1-017c* 
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800049-2-014o 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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 800049-2-014o 2 lees verder ►►►

Controle bij nieuwbouw 
 
In Nederland worden veel woningen gebouwd. In figuur 1 zie je een grafiek van 
de aantallen nieuwbouwwoningen die in Zuid-Holland zijn gebouwd in de jaren 
2000 tot en met 2004.  

figuur 1        
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In 2004 was men niet tevreden met het aantal nieuwbouwwoningen. Men wilde 
graag in 2005 even veel nieuwbouwwoningen bouwen als in 2002. Het aantal 
nieuwbouwwoningen in 2005 moest dan een flink percentage hoger zijn dan het 
aantal in 2004. 

4p 1 Bereken met behulp van figuur 1 dit percentage. 

Bij de bouw van woningen en gebouwen controleert de overheid of de 
constructie veilig is. Deze controle kost tijd. Hoe duurder het gebouw, hoe meer 
controletijd men denkt nodig te hebben. Het verband tussen de benodigde 
controletijd en de bouwkosten is weergegeven in figuur 2.  

figuur 2     
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 800049-2-014o 3 lees verder ►►►

Van een gebouw A zijn de bouwkosten 1 miljoen euro. In figuur 2 is af te lezen 
dat de controletijd van gebouw A 50 uren is.  
Een gebouw B is twee keer zo duur als gebouw A. 

3p 2 Hoeveel keer zo groot is de controletijd van gebouw B ten opzichte van de 
controletijd van gebouw A? Licht je werkwijze toe. 
 
Volgens ingenieur Van Overveld kan de grafiek in figuur 2 goed worden 
benaderd door de volgende formule: 
  

 ( )91,544 0,245 logC K= + ⋅  

 
Hierin is C de benodigde controletijd in uren en K de geraamde bouwkosten in 
miljoenen euro’s. Deze formule is gebaseerd op het prijspeil van het jaar 2003. 
We gaan ervan uit dat de formule ook geldig is voor gebouwen die meer dan 
5 miljoen euro kosten. 
 
In 2003 werden de plannen goedgekeurd voor de bouw van het Museum voor 
Beeld en Geluid. De bouwkosten werden geraamd op 50 miljoen euro. 

3p 3 Bereken het aantal uren dat volgens de formule nodig zou zijn voor de controle.  
 
In 2003 werd het ontwerp van het Nieuwe Rijksmuseum goedgekeurd. Volgens 
de formule zou de benodigde controletijd zo’n 950 uur bedragen.  

3p 4 Bereken hoeveel miljoen euro de geraamde bouwkosten van het Nieuwe 
Rijksmuseum waren.  
 
De formule kan ook gebruikt worden voor de jaren na 2003. Maar dan moet voor 
de bouwkosten wel het bedrag genomen worden dat dit gebouw in 2003 zou 
hebben gekost. 
We willen de controletijd berekenen van een gebouw waarvan in 2007 de 
bouwkosten 62,7 miljoen euro bedragen. De bouwkosten zijn in de periode 
2003-2007 jaarlijks met 4% gestegen. 

5p 5 Bereken de controletijd van dit gebouw.  
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 800049-2-014o 4 lees verder ►►►

Hartslag  
 
Niet alleen in fitnesscentra maar ook bij andere trainingen letten veel sporters 
op hun hartslag. Ze gebruiken daarvoor een hartslagmeter. De hartslag is het 
aantal keren dat het hart per minuut klopt en wordt altijd op een geheel getal 
afgerond. 
Bij een fitnesscentrum heeft men van alle nieuwe leden de hartslag gemeten bij 
het begin van de eerste training. Het resultaat daarvan is weergegeven in twee 
relatieve cumulatieve frequentiepolygonen. Zie figuur 3. 
 
figuur 3        
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In figuur 3 lees je bijvoorbeeld af dat 75% van de vrouwen een hartslag heeft 
van 90 of lager. 

 
Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage. Uit deze figuur kunnen we een boxplot 
afleiden die hoort bij de verdeling van de hartslag van de vrouwen. 

4p 6 Teken deze boxplot op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
Van de nieuwe leden van het fitnesscentrum is de hartslag van de mannen bij 
benadering normaal verdeeld. Dat betekent dat van de hartslag van de mannen 
het gemiddelde en de standaardafwijking kunnen worden bepaald aan de hand 
van figuur 3. 

4p 7 Hoe groot zijn het gemiddelde en de standaardafwijking van de hartslag van de 
mannen? Licht je werkwijze toe. 
 
Bij verschillende vormen van training horen vier zogenoemde trainingszones: de 
zone voor gewichtsverlies, de zone voor fitheid, de zone voor conditie en de 
zone voor prestatie. Bij elke zone hoort een ondergrens en een bovengrens 
waartussen de hartslag zich tijdens de training moet bevinden. Deze grenzen 
zijn een percentage van de maximale hartslag van de betreffende persoon.  
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 800049-2-014o 5 lees verder ►►►

In tabel 1 vind je voor elk van de vier trainingszones de percentages die horen 
bij de ondergrens en de bovengrens. 
 
tabel 1       

trainingszone

gewichtsverlies
lichte inspanning,
bijv. wandelen,
fietsen

fitheid
licht intensief,
bijv. stevig
wandelen, aerobics

conditie
uithoudingsvermogen
verbeteren, bijv.
hardlopen

prestatie alleen voor goed
getrainde sporters

toelichting ondergrens bovengrens

50%

60%

75%

85%

60%

75%

85%

95%

 
 
Tabel 1 geldt voor mannen en vrouwen. In tabel 1 kun je bijvoorbeeld aflezen 
dat, als je in de zone ‘conditie’ traint, je hartslag tijdens de training tussen 75% 
en 85% van je maximale hartslag moet blijven.  
De maximale hartslag hangt af van de leeftijd en het geslacht. 
Er zijn verschillende methoden om de maximale hartslag te berekenen. 
Bij methode 1 gebruikt men de volgende formules: 

 Vrouwen: maximale hartslag = 220 0,7 l− ⋅  

 Mannen: maximale hartslag = 220 0,9 l− ⋅  

In beide formules is l de leeftijd in jaren. De maximale hartslag wordt altijd op 
gehelen afgerond. 
 
Marieke is een vrouw die wil gaan trainen in de zone ‘gewichtsverlies’. Met 
methode 1 en tabel 1 heeft ze berekend dat in deze trainingszone een hartslag 
van 98 voor haar de ondergrens is. 

3p 8 Bereken de leeftijd van Marieke. 
 
Bij methode 2 worden andere formules gebruikt om de maximale hartslag te 
berekenen. Dat leidt dan ook vaak tot een andere maximale hartslag.  
Voor mannen gebruikt men bij methode 2 de volgende formule: 

 maximale hartslag = 214 0,8 l− ⋅  

Ook hier wordt de maximale hartslag afgerond op een geheel getal. Door dat 
afronden zijn er verschillende leeftijden waarbij de formules van methode 1 en 
methode 2 voor mannen dezelfde maximale hartslag geven.  

4p 9 Noem twee leeftijden waarvoor beide methodes dezelfde maximale hartslag 
opleveren. Licht je antwoord toe. 
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 800049-2-014o 6 lees verder ►►►

Genius 
 
Genius is een bordspel voor 1 tot en met 4 spelers. Tijdens het spel moeten de 
spelers tegels op het speelveld plaatsen. Een tegel heeft de vorm van twee 
zeshoeken die met een zijde aan elkaar vast zitten. Deze tegels zitten in een 
zak. 
Op elke tegel staan twee symbolen. Dat kunnen twee dezelfde symbolen of twee 
verschillende symbolen zijn. Er zijn zes verschillende symbolen: 12-puntige ster, 
cirkel, 6-puntige ster, zon, gevulde cirkel en zeshoek. In figuur 4 zijn vier tegels 
afgebeeld. 
 
figuur 4       

A B C D  
Elke mogelijke tegel met twee dezelfde symbolen komt 5 keer voor. Tegel A in 
figuur 4 komt dus 5 keer voor.  
Elke mogelijke tegel met twee verschillende symbolen komt 6 keer voor. Dus 
bijvoorbeeld de tegel met een cirkel en een 12-puntige ster (tegel B in figuur 4) 
komt 6 keer voor.  

5p 10 Bereken het totale aantal tegels dat bij Genius wordt gebruikt. 
 
Elke speler krijgt aan het begin van het spel zes tegels. De overige tegels blijven 
in de zak. In je beurt moet je een tegel op het speelbord leggen. Vervolgens pak 
je blindelings een nieuwe tegel uit de zak.  
Tijdens een spel heeft Edwin op een gegeven moment geen enkele tegel meer 
over waarop een zon staat. Volgens een bepaalde spelregel mag hij nu zijn zes 
tegels opzij leggen en blindelings zes nieuwe tegels uit de zak pakken. In de zak 
zitten op dat moment nog 50 tegels, waarvan op 17 tegels één of twee zonnen 
zijn afgebeeld. Edwin pakt zes tegels uit de zak en hoopt dat hij minstens één 
tegel met één of twee zonnen pakt. 
 

4p 11 Bereken de kans dat Edwins hoop uitkomt.  
 
Elke speler heeft een scorekaart. Daarop wordt voor elk symbool de score, het 
behaalde aantal punten, bijgehouden. Hoe de punten worden behaald doet hier 
verder niet ter zake. In figuur 5 staan drie scorekaarten. 
Bij Genius moet een speler proberen met alle symbolen zo veel mogelijk punten 
te halen. De eindscore is het aantal punten van het symbool waarmee de speler 
de minste punten heeft behaald. Winnaar is degene met de hoogste eindscore. 
Als twee spelers dezelfde eindscore hebben, wordt gekeken naar de op een na 
laagste score, enzovoort. 
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figuur 5       

Speler A

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Speler B

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Speler C

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
 
In figuur 5 heeft speler A een eindscore van 10 punten en de spelers B en C 
ieder 9 punten. Speler A wint dus van de spelers B en C. Speler C wint van 
speler B omdat de op een na laagste score bij speler C 11 punten is en bij 
speler B 10. 
Op de scorekaarten is ook te zien dat voor elk symbool maximaal 18 punten 
behaald kunnen worden.  
Het spel werd gespeeld door vier spelers. De scorekaart van speler D is niet 
afgebeeld. Wel weten we dat de gemiddelde score van speler D voor de zes 
symbolen in dit spel precies 16 punten is. 

4p 12 Leg met een getallenvoorbeeld uit dat het mogelijk is dat speler D niet de 
winnaar is. 
 
Edwin speelt 25 spelletjes Genius met Frits en Gerard. Ga ervan uit dat ze alle 
drie even goed zijn en dat dus bij elk spelletje de kans dat Edwin wint gelijk is 
aan 13 . 

4p 13 Bereken de kans dat Edwin van deze 25 spelletjes er minstens 12 wint. 
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Schooltafels  
 
Jongens van eenzelfde leeftijd zijn natuurlijk niet allemaal even lang. Per leeftijd 
is er steeds een zekere verdeling van de verschillende lengtes. Voor elke leeftijd 
is de lengte van Nederlandse jongens normaal verdeeld. Ook de lengte van 
Nederlandse meisjes is voor elke leeftijd normaal verdeeld. 
In 1997 was de lengte van 17-jarige jongens gemiddeld 181 cm met een 
standaardafwijking van 8 cm.  
In 1997 was de lengte van 17-jarige meisjes gemiddeld 169 cm met een 
standaardafwijking van 7 cm.  
 
In 1997 beweerde iemand over 17-jarigen dat het percentage van de jongens 
die langer zijn dan 185 cm ongeveer 30 keer zo groot is als het percentage van 
de meisjes die langer zijn dan 185 cm. 

5p 14 Onderzoek met een berekening of deze bewering juist is. 
 
De Nederlandse jongeren worden steeds langer. Daarom gaan steeds meer 
scholen er toe over om in klaslokalen een aantal hoge tafels te plaatsen. Lange 
leerlingen kunnen dan op een geschikte hoogte werken. In deze opgave noemen 
we een leerling die minstens 185 cm lang is een ‘lange’ leerling. 
 
foto        

 
 
Het Evenaar College heeft in 6vwo 94 leerlingen onder wie 22 lange leerlingen. 
Bij het samenstellen van de klassen wordt natuurlijk niet gelet op de lengte van 
de leerlingen. In 6vwo-klas 6Va komen willekeurig 14 leerlingen. 

4p 15 Bereken de kans dat klas 6Va precies 5 lange leerlingen bevat. 
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Volgens de nieuwe Europese norm voor schoolmeubilair is niet de 
lichaamslengte maar de knieholtehoogte bepalend voor de optimale afmetingen 
van schooltafels. In tabel 2 staan vier typen tafels. Elk type wordt aangeduid met 
een kleur. In de tabel is te zien voor welke knieholtehoogten elk type geschikt is. 
 
tabel 2 
type knieholtehoogte (mm) 

(zonder schoenen) 
hoogte tafel 

(cm) 
rood 355-405 64 
groen 405-435 71 
blauw 435-485 76 
bruin >485 82 

 
Voor jongens van 17-18 jaar is de knieholtehoogte normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 489 mm en een standaardafwijking van 27 mm.  
Voor meisjes van 17-18 jaar is de knieholtehoogte normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 449 mm en een standaardafwijking van 26 mm. 
 
Een school wil voor 120 leerlingen van 17-18 jaar nieuwe schooltafels 
aanschaffen met de juiste afmetingen volgens tabel 2. Ga ervan uit dat er even 
veel jongens als meisjes zijn. 

5p 16 Bereken hoeveel exemplaren van het type groen de school zou moeten 
aanschaffen. 
 
Bij aanschaf van nieuw schoolmeubilair schenken veel Nederlandse scholen het 
oude meubilair aan hulporganisaties. Deze organisaties sturen het meubilair 
naar Oost-Europese landen. In deze landen zijn nog veel scholen, maar ook 
andere instellingen, die geen of heel weinig geld hebben om regelmatig nieuwe 
tafels, stoelen en andere apparatuur te kopen. 
In tabel 3 staan de jaarcijfers voor onderwijsprojecten van zo’n hulporganisatie.  
 
tabel 3 

 2002 2003 2004 2005 
Onderwijsprojecten € 25 597 € 29 467 € 33 870 € 39 051 

 
In tabel 3 zie je bijvoorbeeld dat in het jaar 2005 deze organisatie 39 051 euro 
besteedt aan onderwijsprojecten. Bij nadere bestudering van de cijfers blijkt dat 
er jaarlijks een bij benadering exponentiële toename is van het bedrag dat wordt 
besteed aan onderwijsprojecten. Neem aan dat deze groei in de volgende jaren 
zo doorgaat.  

4p 17 Bereken hoeveel euro deze organisatie in 2010 aan onderwijsprojecten 
besteedt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zes gooien 
 
Bij sommige spelletjes moet een speler eerst met een dobbelsteen een zes 
gooien voordat hij verder mag spelen. Soms gooit zo’n speler al in de eerste 
worp een zes, maar soms gooit hij bijvoorbeeld pas in de 10e worp een zes.  
In onderstaande tabel zie je een begin van een overzicht van de kansen om pas 
na een bepaald aantal worpen de eerste zes te gooien. Deze kansen zijn 
afgerond op vier decimalen. 
 
tabel 4 
Aantal worpen n 1 2 3 4 … 
P(1e keer zes bij n-de worp) 0,1667 0,1389 0,1157 0,0965 … 

 
In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de kans om pas in de 4e worp de eerste zes te 
gooien afgerond 0,0965 is. 

4p 18 Bereken de kans om pas in de 7e worp de eerste zes te gooien.  
 
De kansen in tabel 4 vormen een meetkundige rij.  
Voor het verband tussen de kansen geldt de volgende recursieve formule:  

 5
16n nP P −= ⋅  , met 1

1 6P =  

Hierbij is nP  de kans om de eerste zes te gooien bij de n-de worp. 
In plaats van deze recursieve formule kan voor deze rij ook een directe formule 
worden opgesteld.  

3p 19 Geef de directe formule voor nP . 
 
De verwachtingswaarde E van het aantal worpen dat nodig is om de eerste zes 
te gooien kan worden berekend met de formule:  

 1 2 3 41 2 3 4 ...E P P P P= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

Deze berekening gaat oneindig ver door. Je kunt de waarde van E benaderen 
door de berekening na een aantal termen te stoppen. De uitkomst die je krijgt 
door te stoppen na n termen, noemen we Sn.  
Hiervoor geldt dus de formule: 

 1 2 31 2 3 ...n nS P P P n P= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅  

Berekend kan worden dat 30 5,8483S ≈ . 
S31 kun je berekenen met behulp van de waarde van S30. 

4p 20 Bereken S31. 
 
 

einde  800049-2-014o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

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 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Controle bij nieuwbouw 

 
 1 maximumscore 4 

• In 2002 waren er (ongeveer) 17 000 nieuwbouwwoningen 1 
• In 2004 waren er (ongeveer) 14 800 nieuwbouwwoningen 1 

• De toename is 17000 14800 100%
14800
−

⋅  (of: de groeifactor is 17000 1,15
14800

≈ ) 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 15%  1 
 
Opmerking 
De afgelezen waarde bij 2004 mag variëren van 14 750 tot 14 900. 
 

 2 maximumscore 3 
• Twee keer zo duur betekent een kostprijs van 2 miljoen euro 1 
• Aflezen dat bij 2 miljoen de controletijd ongeveer 76 uren is 1 

• Dat is 76 1,52
50

=  (of ongeveer 1,5) keer zo groot 1 

 
Opmerking 
De afgelezen waarde bij 2 miljoen mag maximaal 1 uur afwijken van 76. 
 

 3 maximumscore 3 
• In de formule voor K de waarde 50 invullen 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 427 (uur) 2 
 

 4 maximumscore 3 
• De vergelijking ( )9950 1,544 0, 245 log K= + ⋅ moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking algebraïsch of met de GR kan worden 

opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 276 (miljoen euro) 1 
 

 5 maximumscore 5 
• Er moet gedeeld worden door factoren 1,04 1 

• 4
62,7
1,04

K =  1 

• 53,6K ≈  (miljoen euro)  1 
• Invullen van 53,6K ≈  in de formule geeft een controletijd van 

(ongeveer) 442 uur  2 
 
Opmerking 
Als niet gedeeld is door 1,04, maar vermenigvuldigd met 0,96, voor deze 
vraag ten hoogste 3 punten toekennen. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Hartslag 
 

 6 maximumscore 4 
• Het aflezen van de waarde 86 (of 87) bij 50% 1 
• Het aflezen van de waarde 81 (of 82) bij 25% (of 90 bij 75%) 1 
• Het aangeven van de ondergrens 60 en de bovengrens 100 1 
• Het tekenen van de rest van de boxplot 1 
 

 7 maximumscore 4 
• De gemiddelde hartslag lees je af bij 50% 1 
• De gemiddelde hartslag is (ongeveer) 81 1 
• Een aanpak om de standaardafwijking te vinden, bijvoorbeeld:  

μ – σ (of μ + σ) lees je af bij 16% (respectievelijk 84%) 1 
• De standaardafwijking is 9  1 
 
Opmerking 
Het (laatste) antwoord mag maximaal 1 afwijken van 9. 
 

 8 maximumscore 3 
• De maximale hartslag is 100% dus 2 98 196⋅ =  1 
• De vergelijking 196 220 0,7 l= − ⋅  moet worden opgelost 1 
• Het antwoord: 34 (of 35) jaar 1 
 

 9 maximumscore 4 
• Het maken van een tabel met daarin de waarden van de (niet-afgeronde) 

maximale hartslag volgens beide formules 2 
• Het antwoord: twee van de getallen 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66 en 

67 2 
of 
• De vergelijking 220 0,9 214 0,8l l− ⋅ = − ⋅   1 
• De oplossing: leeftijd 60 1 
• Het proberen van een naburige leeftijd, bijvoorbeeld 59, levert met 

beide methodes ook een zelfde maximale hartslag op 2 
 
 

Genius 
 

 10 maximumscore 5 
• Het aantal tegels met twee dezelfde symbolen is 6 5 30⋅ =  1 

• Het aantal tegels met twee verschillende symbolen is 
6
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 of 

5 4 3 2 1+ + + +  2 
• Het aantal tegels met verschillende symbolen is 15 6 90⋅ =  1 
• Het antwoord: 120 1 
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 800049-2-014c 6 

Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 4 
• De gevraagde kans is 1 – P(geen zon) 1 

• P(geen zon) = 33 32 31 30 29 28
50 49 48 47 46 45

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   (of 

33
6

50
6

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

) 2 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,930 1 
 

 12 maximumscore 4 
• De laagste score is kleiner dan 10 (of minstens twee symbolen met 

score 10) 1 
• De zes gekozen scores moeten samen 96 zijn  1 
• Het inzicht dat slechts één score kleiner is dan 10 1 
• Een correct zestal, bijvoorbeeld (18, 18, 18, 17, 17, 8) 1 
 

 13 maximumscore 4 
• Het aantal keren dat Edwin wint, is binomiaal verdeeld met n = 25 en 

p = 1
3  1 

• P( 12) 1 P( 11)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,0918 1 
 
 

Schooltafels 
 

 14 maximumscore 5 
• Beschrijven hoe berekend kan worden hoeveel procent van de jongens 

langer is dan 185 cm 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 30,9% 1 
• Beschrijven hoe berekend kan worden hoeveel procent van de meisjes 

langer is dan 185 cm 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 1,1% 1 
• De conclusie 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 4 
• Gebruik van een vaasmodel met 72 ‘niet-lange’ en 22 ‘lange’ leerlingen 1 
• 5 lange leerlingen in 6Va betekent een greep van 5 respectievelijk 9 uit 

de ‘vaas’ 1 

• De kans is 

22 72
5 9

94
14

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: 0,129 (of 0,13) 1 
of 

• De kans op 5 ‘lange’ leerlingen is 22 21 20 19 18
94 93 92 91 90

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 

• Dit vermenigvuldigen met de kans op 9 ‘niet-lange’ leerlingen 
72 71 70 64...
89 88 87 81

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  1 

• Er zijn 
14

2002
5

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 volgordes 1 

• De kans is dus 0,129 (of 0,13) 1 
 
Opmerking 
Als een binomiale kans is berekend, voor deze vraag ten hoogste 2 punten 
toekennen. 
 

 16 maximumscore 5 
• Beschrijven hoe, bij gegeven gemiddelde, standaardafwijking en 

kniehoogte-interval 405-435, de bijbehorende waarde van het 
percentage jongens (meisjes) gevonden kan worden 1 

• Het percentage jongens dat bij type groen hoort is (ongeveer) 2,2% 1 
• Het percentage meisjes dat bij type groen hoort is (ongeveer) 25%  1 
• Het aantal groene tafels: 60 0,022 60 0,25⋅ + ⋅  1 
• Er moeten 16 tafels van het type groen worden aangeschaft 1 
 

 17 maximumscore 4 

• Bepalen van de groeifactor, bijvoorbeeld 29467
25597

 1 

• De groeifactor is (ongeveer) 1,15 1 
• In 2010 is het bedrag 39 051⋅1,155  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 78 546 (euro) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Zes gooien 
 

 18 maximumscore 4 

• De kans op zes is 1
6

 en de kans op geen zes is 5
6

 1 

• We zoeken P(6 worpen geen zes en in worp 7 wel een zes) 1 

• Deze kans is 
65 1

6 6
⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0558 1 
 

 19 maximumscore 3 

• Het is een meetkundige rij met reden 5
6

 (of 0 1389 0 833
0 1667

, ,
,

≈ ) 1 

• De juiste beginwaarde in de formule: 1
6

 (of 0,1667) 1 

• De formule 
11 5

6 6

n

nP
−

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (of 10 1667 0 833n
nP , , −= ⋅ ) 1 

of 
• We zoeken P(n–1 worpen geen zes en in worp n wel een zes) 1 

• De formule 
11 5

6 6

n

nP
−

⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2 

 
 20 maximumscore 4 

• 31 30 3131S S P= + ⋅  1 

• 
30

31
1 5 ( 0,0007)
6 6

P ⎛ ⎞= ⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• 3131 0,0218P⋅ ≈  1 
• 31 5,870S ≈  1 
of 
• Beschrijven hoe de rij Pn kan worden berekend met de GR 1 

• Beschrijven hoe de rij 
1

n

n k
k

S k P
=

= ⋅∑  kan worden berekend met de GR 1 

• Het antwoord: 31 5 870S ,≈  2 
 
 

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  800049-2-014c* 
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800049-2-016o 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.30 uur
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 800049-2-016o 2 lees verder ►►►

Groepsfoto’s 
 
Alle mensen knipperen met hun ogen. Daardoor staan op groepsfoto’s vaak 
enkele personen met gesloten ogen. Svenson en Barnes hebben onderzocht 
hoeveel foto’s je moet maken van een groep van n personen om 99% kans te 
hebben op een foto waarop niemand zijn ogen dicht heeft. Zij hebben bij hun  
berekeningen de volgende aannames gemaakt: 
− Het knipperen met de ogen gebeurt met onregelmatige tussenpozen; 
− Mensen knipperen gemiddeld tien keer per minuut met de ogen; 
− Als iemand knippert, zijn de ogen gedurende 0,25 seconden dicht. 
 
Op een willekeurig moment wordt één foto genomen van één persoon. 
Op basis van de aannames van Svenson en Barnes kunnen we de kans 
berekenen dat deze persoon niet met gesloten ogen op de foto staat.  

3p 1 Bereken deze kans in vier decimalen nauwkeurig.  
 
In de rest van de opgave gaan we ervan uit dat de kans dat iemand met open 
ogen op de foto staat gelijk is aan 0,96. Bij een groepsfoto spreken we van een 
‘geslaagde’ foto als alle personen op de foto hun ogen open hebben. 
 
Een fotograaf neemt één groepsfoto van een groep van 20 personen. 

3p 2 Bereken de kans op een geslaagde groepsfoto. 
 
Een fotograaf neemt 5 groepsfoto’s van een groep van 25 personen.  
De kans dat er minstens één geslaagde foto bij zit is ongeveer 0,89. 

5p 3 Toon dat met een berekening aan. 
 
Als men F groepsfoto’s maakt van een groep van 30 personen, wordt de kans P 
op minstens één geslaagde groepsfoto gegeven door de formule: 

 1 0,7061FP = −  

Een fotograaf wil dat bij een groep van 30 personen de kans op minstens één 
geslaagde groepsfoto groter is dan 98%.  

3p 4 Bereken hoeveel foto’s hij dan minstens moet maken. 
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 800049-2-016o 3 lees verder ►►►

Svenson en Barnes wilden nog meer zekerheid. Ze hebben het aantal foto’s 
berekend dat je van een groep moet maken om minstens 99% kans te hebben 
op ten minste één geslaagde foto.  
Voor een groep van n personen kan dat aantal foto’s worden berekend met de 
formule: 

 
( )

2
log 1 0,96n

F −
=

−
 

Wanneer je F naar boven afrondt op een geheel getal, krijg je het aantal foto’s 
dat je dan moet maken.  
Uit de formule volgt dat je van een groep van twee personen twee foto’s moet 
maken en van een groep van drie personen drie foto’s.  
Ook voor een grote groep kan het benodigde aantal foto’s net zo groot zijn als 
het aantal personen in de groep. 

3p 5 Bereken uit hoeveel personen de groep dan moet bestaan. 
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Tandpasta 
 
Drogisterijketen Haarsma verkoopt ‘Hagelwit’ tandpasta. Aan het eind van elke 
maand koopt Haarsma deze tandpasta in bij de groothandel. Haarsma moet 
daarvoor elke maand een schatting maken van het aantal tubes dat hij de 
volgende maand zal verkopen. 
In de bedrijfskunde worden verschillende methoden gebruikt om zo’n schatting 
te maken. Een van die methoden komt in deze opgave aan de orde. 
 
In zeker jaar heeft Haarsma in januari 5200 tubes verkocht en in februari 4000. 
Een eenvoudig model om de verkoop voor de komende maanden te schatten is 
het volgende: neem het gemiddelde van de verkoop in de twee voorafgaande 
maanden. In een formule:  

 1 1
2 12 2n n nV V V+ += + , met V1 = 5200 en V2 = 4000 

Hierbij is nV  het aantal verkochte tubes tandpasta in maand n, waarbij 1n =  
overeenkomt met januari. 
Volgens dit model verwacht Haarsma in maart 4600 tubes te verkopen.  
Als we aannemen dat de schatting steeds de werkelijke verkoop in die maand is, 
kunnen we met dit model ook de verkoop van de volgende maanden uitrekenen. 
Dat betekent hier dat er in maart inderdaad 4600 tubes tandpasta verkocht 
worden. En met de getallen 4000 van februari en 4600 van maart kun je met de 
formule weer de verkoop van april berekenen, enzovoort. 
 

3p 6 Bereken het aantal tubes tandpasta dat volgens dit model in juni wordt verkocht.  
 
Soms besluit men de laatste maand zwaarder te laten meetellen dan de 
voorlaatste maand. Bij de schatting voor de maand maart telt men bijvoorbeeld 
februari voor 60% mee en januari voor 40%. De formule wordt dan: 

 2 10,6 0,4n n nV V V+ += + ,  met 1 5200V =  en 2 4000V =  

Als met dit model een groot aantal maanden wordt doorgerekend, komen de 
waarden van V steeds dichter bij de evenwichtswaarde 4343 te liggen. Dat 
betekent dat na een aantal maanden de schattingen minder dan 1% van 4343 
zullen afwijken. 

4p 7 Bereken in welke maand de schatting voor het eerst minder dan 1% van 4343 
afwijkt.  
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 800049-2-016o 5 lees verder ►►►

Een algemene vorm van het model ziet er als volgt uit: 

 2 1 (1 )n n nV a V a V+ += ⋅ + − ⋅ , met 1 5200V =  en 2 4000V =  

Hierbij is a  een getal tussen 0 en 1. 
Wanneer we 1

2a =  kiezen, krijgen we het model uit het begin van deze opgave. 
Als 0,6a =  hebben we het model van de vorige vraag. 
De schatting van de verkoop voor de maanden na februari hangt nu af van de 
waarde van .a  Zo kunnen we bijvoorbeeld 4V , de schatting voor april, uitdrukken 
in .a  Dat levert de volgende formule op: 

 2
4 1200 1200 4000V a a= − + +  

4p 8 Laat zien hoe deze formule uit de gegevens kan worden afgeleid.  
 

4p 9 Bereken voor welke waarden van a  de schatting voor april groter is dan 4260. 
 
Als we 1a =  invullen in de formule van 4V , levert dat als uitkomst 4 4000V = . 

3p 10 Toon aan dat dit aantal van 4000 ook uit de recursieve formule volgt. 
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 800049-2-016o 6 lees verder ►►►

Genius 
 
Genius is een bordspel voor 1 tot en met 4 spelers. Tijdens het spel moeten de 
spelers tegels op het speelveld plaatsen. Een tegel heeft de vorm van twee 
zeshoeken die met een zijde aan elkaar vast zitten. Deze tegels zitten in een 
zak. 
Op elke tegel staan twee symbolen. Dat kunnen twee dezelfde symbolen of twee 
verschillende symbolen zijn. Er zijn zes verschillende symbolen: 12-puntige ster, 
cirkel, 6-puntige ster, zon, gevulde cirkel en zeshoek. In figuur 1 zijn vier tegels 
afgebeeld. 
 
figuur 1      

A B C D  
Elke mogelijke tegel met twee dezelfde symbolen komt 5 keer voor. Tegel A in 
figuur 1 komt dus 5 keer voor.  
Elke mogelijke tegel met twee verschillende symbolen komt 6 keer voor. Dus 
bijvoorbeeld de tegel met een cirkel en een 12-puntige ster (tegel B in figuur 1) 
komt 6 keer voor.  

5p 11 Bereken het totale aantal tegels dat bij Genius wordt gebruikt. 
 
Elke speler heeft een scorekaart. Daarop wordt voor elk symbool de score, het 
behaalde aantal punten, bijgehouden. Hoe de punten worden behaald doet hier 
verder niet ter zake. In figuur 2 staan drie scorekaarten. 
Bij Genius moet een speler proberen met alle symbolen zo veel mogelijk punten 
te halen. De eindscore is het aantal punten van het symbool waarmee de speler 
de minste punten heeft behaald. Winnaar is degene met de hoogste eindscore. 
Als twee spelers dezelfde eindscore hebben, wordt gekeken naar de op een na 
laagste score, enzovoort. 
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figuur 2       

Speler A

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Speler B

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Speler C

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
 
In figuur 2 heeft speler A een eindscore van 10 punten en de spelers B en C 
ieder 9 punten. Speler A wint dus van de spelers B en C. Speler C wint van 
speler B omdat de op een na laagste score bij speler C 11 punten is en bij 
speler B 10. 
Op de scorekaarten is ook te zien dat voor elk symbool maximaal 18 punten 
behaald kunnen worden.  
Het spel werd gespeeld door vier spelers. De scorekaart van speler D is niet 
afgebeeld. Wel weten we dat de gemiddelde score van speler D voor de zes 
symbolen in dit spel precies 16 punten is. 

4p 12 Leg met een getallenvoorbeeld uit dat het mogelijk is dat speler D niet de 
winnaar is. 
 
Edwin speelt Genius vaak met twee vrienden. Als iedereen even goed is in dit 
spel mag je verwachten dat de kans dat Edwin een spel Genius wint elke keer 
gelijk is aan 1

3 .  

Edwin heeft zelf het idee dat hij zo goed is dat zijn winstkans bij elk spel groter 
is dan 1

3 . 

Na 25 keer spelen met de twee vrienden heeft Edwin 12 keer gewonnen.  
6p 13 Onderzoek of er geconcludeerd mag worden dat de kans dat Edwin wint van zijn 

twee vrienden groter is dan 1
3 . Neem als significantieniveau 5%. 
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Controle bij nieuwbouw 
 
Bij de bouw van woningen en gebouwen controleert de overheid of de 
constructie veilig is. Deze controle kost tijd. Hoe duurder het gebouw, hoe meer 
controletijd men denkt nodig te hebben. Het verband tussen de benodigde 
controletijd en de bouwkosten is weergegeven in figuur 3. 
 
figuur 3        

0
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

1 2 3 4 5

controletijd
in uren

bouwkosten in miljoenen euro s

A

 
 
Van een gebouw A zijn de bouwkosten 1 miljoen euro. In figuur 3 is af te lezen 
dat de controletijd van gebouw A 50 uren is.  
Als een gebouw B 100% duurder is dan gebouw A, is de controletijd van gebouw 
B niet 100% groter dan die van gebouw A. 

3p 14 Bereken hoeveel procent de controletijd van gebouw B groter is ten opzichte van 
de controletijd van gebouw A.  
 
Volgens ingenieur Van Overveld kan de grafiek in figuur 3 goed worden 
benaderd door de volgende formule:  

 ( )91,544 0, 245 logC K= + ⋅   

Hierin is C de benodigde controletijd in uren en K de geraamde bouwkosten in 
miljoenen euro’s. Deze formule is gebaseerd op het prijspeil van het jaar 2003. 
We gaan ervan uit dat de formule ook geldig is voor gebouwen die meer dan 
5 miljoen euro kosten. 
 
In 2003 werd het ontwerp van het Nieuwe Rijksmuseum goedgekeurd. Volgens 
de formule zou de benodigde controletijd zo’n 950 uur bedragen.  

3p 15 Bereken hoeveel miljoen euro de geraamde bouwkosten van het Nieuwe 
Rijksmuseum waren.  
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De formule kan ook gebruikt worden voor de jaren na 2003. Maar dan moet voor 
de bouwkosten wel het bedrag genomen worden dat dit gebouw in 2003 zou 
hebben gekost. 
We willen de controletijd berekenen van een gebouw waarvan in 2007 de 
bouwkosten 62,7 miljoen euro bedragen. De bouwkosten zijn in de periode 
2003-2007 jaarlijks met 4% gestegen. 

5p 16 Bereken de controletijd van dit gebouw.  
 
Kostbare gebouwen vergen meer controletijd dan minder kostbare gebouwen. 
Dat is te zien in de grafiek van figuur 3: die grafiek is stijgend. Het kan ook 

worden aangetoond met de afgeleide van ( )91,544 0, 245 logC K= + ⋅ . 

4p 17 Geef de formule voor de afgeleide 
d
d

C
K

 en verklaar daarmee dat de functie C 

stijgend is. 
 
De grafiek en de formule geven de verwachte controletijd. De werkelijke 
controletijd bij gebouwen van 1 miljoen euro is normaal verdeeld met een 
gemiddelde van 50 uur. Het blijkt dat bij 25% van deze gebouwen de controletijd 
meer dan 60 uur bedraagt. 

6p 18 Bereken bij hoeveel procent van deze gebouwen de controletijd minder dan 
35 uur bedraagt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Zes gooien  
 
Bij sommige spelletjes moet een speler eerst met een dobbelsteen een zes 
gooien voordat hij verder mag spelen. Soms gooit zo’n speler al in de eerste 
worp een zes, maar soms gooit hij bijvoorbeeld pas in de 10e worp een zes.  
In onderstaande tabel zie je een begin van een overzicht van de kansen om pas 
na een bepaald aantal worpen de eerste zes te gooien. Deze kansen zijn 
afgerond op vier decimalen. 
 
tabel 1 
Aantal worpen n 1 2 3 4 … 
P(1e keer zes bij n-de worp) 0,1667 0,1389 0,1157 0,0965 … 

 
In de tabel zie je bijvoorbeeld dat de kans om pas in de 4e worp de eerste zes te 
gooien afgerond 0,0965 is. 

4p 19 Bereken de kans om pas in de 7e worp de eerste zes te gooien. 
 
Er bestaat een recursief verband tussen de kansen om bij de n-de worp voor de 
eerste keer zes te gooien. In dat recursieve verband wordt nP  uitgedrukt in 1nP − . 
Hierbij is nP  de kans om de eerste zes te gooien bij de n-de worp. 

3p 20 Geef dat recursieve verband. 
 
De verwachtingswaarde E van het aantal worpen dat nodig is om de eerste zes 
te gooien kan worden berekend met de formule:  

 1 2 3 41 2 3 4 ...E P P P P= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

Deze berekening gaat oneindig ver door. Je kunt de waarde van E benaderen 
door de berekening na een aantal termen te stoppen. De uitkomst die je krijgt 
door te stoppen na n termen, noemen we .nS  
Hiervoor geldt dus de formule: 

 1 2 31 2 3 ...n nS P P P n P= ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅  

Berekend kan worden dat 30 5,8483S ≈ . 
S31 kun je berekenen met behulp van de waarde van S30. 

4p 21 Bereken S31. 
 

einde  800049-2-016o* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Groepsfoto’s 

 
 1 maximumscore 3 

• Per minuut zijn de ogen 10 0,25⋅  = 2,5 seconden gesloten 1 

• De kans op ogen dicht is 2,5 0,0417
60

≈   1 

• De kans op ogen open is 1 0,0417 0,9583− =  1 
 

 2 maximumscore 3 
• Voor een geslaagde foto moeten alle 20 personen niet knipperen  1 
• De kans daarop is 200,96  1 
• Het antwoord: (ongeveer) 0,44 1 
 
Opmerking 
Als een leerling bij deze en volgende vragen heeft gewerkt met 57,5

60  (of een 
nauwkeuriger decimale benadering dan 0,96), geen punten aftrekken. 
 

 3 maximumscore 5 
• P(geslaagde foto) = 250,96 ( 0,3604)≈  1 
• P(niet-geslaagde foto) = 1 0,3604 0,6396− =   1 
• P(5 niet-geslaagde foto’s) = 50,6396  (≈ 0,107) 1 
• P(minstens 1 geslaagde foto) = 1– P(5 niet-geslaagde foto’s) 1 
• 1 0,107 0,893− =  (dus ongeveer 0,89) 1 
of 
• P(geslaagde foto) = 250,96 ( 0,3604)≈  1 
• Het aantal geslaagde foto’s is binomiaal verdeeld met 5n =  en 

0,3604p =  1 
• P( 1) 1 P( 0)X X≥ = − =  1 
• Beschrijven hoe deze kans (met de GR) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,893 (dus ongeveer 0,89) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• De ongelijkheid 1 0,7061 0,98F− ≥  moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe deze ongelijkheid kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: minstens 12 foto’s 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 3 

• De vergelijking 
( )

2
log 1 0,96x

x −
=

−
 1 

• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost, 
bijvoorbeeld met behulp van een tabel  1 

• Het antwoord: 66 personen 1 
 
 

Tandpasta 
 

 6 maximumscore 3 
• Voor april is de schatting 4300  1 
• Voor mei is de schatting 4450 1 
• Voor juni is de schatting 4375 1 

of 

• Het invoeren van de recurrente betrekking in de GR met bijbehorende 
beginwaarden 2 

• Voor juni is de schatting 4375 1 
 

 7 maximumscore 4 
• De schattingen moeten liggen tussen (ongeveer) 4300 en 4386 1 
• De schattingen V3 = 4480 en V4 = 4288 1 
• De volgende schatting is V5 = 4365 1 
• Het antwoord: in mei 1 
 

 8 maximumscore 4 
• 3 4000 (1 ) 5200V a a= ⋅ + − ⋅  1 
• 3 5200 1200= −V a  1 
• 4 (5200 1200 ) (1 ) 4000V a a a= ⋅ − + − ⋅  1 

• 2 2
4 5200 1200 4000 4000 1200 1200 4000V a a a a a= − + − = − + +  1 

 
9 maximumscore 4 

• Beschrijven hoe de vergelijking 21200 1200 4000 4260− + + =a a  
algebraïsch of met behulp van de GR kan worden opgelost 1 

• De waarden 0,32≈a  en 0,68≈a  2 
• Het antwoord: alle waarden vanaf 0,32 tot en met 0,68 (of: alle waarden 

tussen 0,32 en 0,68) 1 
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Vraag Antwoord Scores

10 maximumscore 3 
• 2 11 0+ += ⋅ + ⋅n n nV V V  1 
• 3 1 4000 0= ⋅ +V  1 
• 4 31 4000= ⋅ =V V  1 
of 
• 2 1 11 0+ + += ⋅ + ⋅ =n n n nV V V V  1 
• Vanaf 3V  zijn alle volgende termen gelijk aan hun voorganger, dus 

telkens 4000 2 
 
 

Genius 
 

 11 maximumscore 5 
• Het aantal tegels met twee dezelfde symbolen is 6 5 30⋅ =  1 

• Het aantal tegels met twee verschillende symbolen is 
6
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 of 

5 4 3 2 1+ + + +  2 
• Het aantal tegels met verschillende symbolen is 15 6 90⋅ =  1 
• Het antwoord: 120 1 
 

 12 maximumscore 4 
• De laagste score is kleiner dan 10 (of minstens twee symbolen met 

score 10) 1 
• De zes gekozen scores moeten samen 96 zijn  1 
• Het inzicht dat slechts één score kleiner is dan 10 1 
• Een correct zestal, bijvoorbeeld (18, 18, 18, 17, 17, 8) 1 
 

 13 maximumscore 6 
• Het opstellen van de hypothesen 1

0 3H : p =  en 1
1 3H : p >  1 

• De overschrijdingskans is 1
3P( 12 | 25 en )X n p≥ = =  1 

• P( 12) 1 P( 11)X X≥ = − ≤  1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR kan worden berekend 1 
• Deze kans is (ongeveer) 0,09 1 
• 0,09 > 0,05, dus we mogen niet concluderen dat Edwins winstkans 

groter is dan 1
3  1 
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Vraag Antwoord Scores

Controle bij nieuwbouw 
 

 14 maximumscore 3 
• 100% duurder betekent een kostprijs van 2 miljoen euro 1 
• Aflezen dat bij 2 miljoen de controletijd ongeveer 76 uren is 1 

• Dat is 76 50 100% 52%
50
−

⋅ =  meer 1 

 
Opmerking 
De afgelezen waarde bij 2 miljoen mag maximaal 1 uur afwijken van 76. 
 

 15 maximumscore 3 
• De vergelijking ( )9950 1,544 0, 245 log K= + ⋅ moet worden opgelost 1 
• Beschrijven hoe de vergelijking algebraïsch of met de GR kan worden 

opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 276 (miljoen euro) 1 
 

 16 maximumscore 5 
• Er moet gedeeld worden door factoren 1,04 1 

• 4
62,7
1,04

K =  1 

• 53,6≈K  (miljoen euro)  1 
• Invullen van 53,6≈K  in de formule geeft een controletijd van 

(ongeveer) 442 uur  2 
 
Opmerking 
Als niet gedeeld is door 1,04, maar vermenigvuldigd met 0,96, voor deze 
vraag ten hoogste 3 punten toekennen. 
 

 17 maximumscore 4 

• De afgeleide van 1,544 0,245 log K+ ⋅  is 0, 245
ln10 K⋅

 1 

• De afgeleide van ( )91,544 0, 245 log K+ ⋅  is 

( )8 0,9581,544 0,245 log K
K

+ ⋅ ⋅  1 

• ( )81,544 0, 245 log 0K+ ⋅ >  en 0,958 0
K

>  1 

• Dus het product van die twee factoren is ook groter dan 0  1 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 6 
• De standaardafwijking σ moet berekend worden uit  

P(X > 60 | μ = 50 en σ onbekend) = 0,25 2 
• Beschrijven hoe σ met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: σ ≈ 14,83 1 
• Beschrijven hoe P(X < 35 | μ = 50 en σ = 14,83) berekend kan worden 1 
• Het antwoord: bij (ongeveer) 16% van de gebouwen 1 
 
 

Zes gooien 
 

 19 maximumscore 4 

• De kans op zes is 1
6

 en de kans op geen zes is 5
6

 1 

• We zoeken P(6 worpen geen zes en in worp 7 wel een zes) 1 

• Deze kans is 
65 1

6 6
⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• Het antwoord: (ongeveer) 0,0558 1 
 

 20 maximumscore 3 

• 1
1
6

P =   (of 0,1667) 1 

• 1
5
6n nP P −= ⋅  (of 10,8333n nP P −≈ ⋅ ) 2 

 
 21 maximumscore 4 

• S31 = S30 + 31 ⋅ P31  1 

• P31

301 5 ( 0 0007)
6 6

,⎛ ⎞= ⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• 31 ⋅ P31 ≈ 0,0218 1 
• S31 ≈ 5,870 1 
of 

• Beschrijven hoe de rij Pn kan worden berekend met de GR 1 

• Beschrijven hoe de rij 
1

n

n k
k

S k P
=

= ⋅∑  kan worden berekend met de GR 1 

• Het antwoord: S31 ≈ 5,870 2 
 

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  800049-2-016c* 
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700025-1-014o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

13.30 - 16.30 uur
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Restzetels 
 
Op 2 maart 1994 vonden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 
de gemeente Enschede werden 67 787 stemmen uitgebracht. De 
verkiezingsuitslag is weergegeven in tabel 1. In de tweede kolom is af te lezen 
hoeveel stemmen elke partij heeft behaald. In de laatste kolom van deze tabel 
staat aangegeven hoe, op basis van de verkiezingsuitslag, de zetelverdeling in 
de gemeenteraad van Enschede uiteindelijk is geworden.  
Het proces om stemmen om te rekenen naar aantallen zetels is ingewikkeld. We 
gaan daar verderop in deze opgave nader op in. Eerst kijken we alleen naar het 
resultaat van de zetelverdeling. 
 
tabel 1 
partij aantal 

stemmen 
aantal volle 

zetels 
aantal zetels in 

de gemeenteraad
1.   PvdA 15 329 8 10 
2.   CDA 12 584 7 8 
3.   VVD 9080 5 5 
4.   D66 8751 5 5 
5.   GroenLinks 5150 2 3 
6.   GPV 3399 1 2 
7.   CD 2730 1 1 
8.   SP 1549 0 1 
9.   NCPN 589 0 0 
10.  van Loenen 2955 1 1 
11.  Enschede Nu 5671 3 3 
totaal aantal 
uitgebrachte 
stemmen: 67 787 

totaal aantal 
zetels: 39 

 
Uit de tabel volgt dat PvdA, VVD en D66 samen een meerderheid kregen van de 
zetels in de gemeenteraad. Toch hadden deze drie partijen samen geen 
meerderheid van de stemmen.  

4p 1 Laat met behulp van de gegevens in de tabel zien dat PvdA, VVD en D66 samen 
inderdaad een meerderheid aan zetels maar niet een meerderheid aan stemmen 
hebben behaald.  
 
Om te bepalen op hoeveel zetels partijen recht hebben, wordt eerst de 
kiesdeler bepaald. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen te delen door het aantal beschikbare zetels in de 
gemeenteraad.  

3p 2 Bereken de kiesdeler voor de verkiezingsuitslag van Enschede in 1994. Geef je 
antwoord in 3 decimalen nauwkeurig. 
 
Om het aantal zetels te bepalen waar een partij recht op heeft, wordt vervolgens 
bij elke partij het aantal op die partij uitgebrachte stemmen gedeeld door de 
kiesdeler. Voor bijvoorbeeld de PvdA is de uitkomst hiervan ongeveer 8,82; 
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daarom heeft de PvdA 8 volle zetels. In de derde kolom van tabel 1 staat het 
aantal volle zetels van elke partij.  
De beschikbare zetels in de gemeenteraad die nog niet zijn verdeeld met de 
volle zetels heten de restzetels. Voor de verdeling van de restzetels moet 
volgens de kieswet het systeem van de grootste gemiddelden worden 
gehanteerd. In de kieswet staat dit systeem als volgt beschreven: 
 
fragment uit de Kieswet 
 
Bij de verdeling van de restzetels volgens het systeem van de grootste 
gemiddelden wordt voor elke partij in gedachten één zetel opgeteld bij het 
behaalde aantal volle zetels. Vervolgens wordt het aantal op de partij 
uitgebrachte stemmen gedeeld door dit denkbeeldige aantal zetels. Op deze 
wijze wordt voor elke partij het gemiddelde aantal stemmen per zetel bepaald. 
De partij met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toebedeeld. 
Aldus ontstaat een nieuwe tussenstand bij de zetelverdeling. Zolang er nog 
restzetels te verdelen zijn, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald. 
Uitgaande van de nieuwe tussenstand wordt dan wederom in gedachten bij elke 
partij één zetel opgeteld bij het (in de tussenstand) behaalde aantal zetels. 
Wederom wordt de volgende restzetel toebedeeld aan de partij met het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per zetel. 
De systematiek voor de restzetelverdeling kan er toe leiden dat een partij meer 
dan één restzetel behaalt. 
 

5p 3 Laat met berekeningen zien dat de eerste restzetel werd toegewezen aan 
GroenLinks. 
 
De laatste restzetel werd toebedeeld aan de PvdA. Daaruit kun je concluderen 
dat de PvdA bij de verdeling van de laatste restzetel (dus bij de laatste 
tussenstand) 9 zetels had en de VVD 5 zetels.  
Veronderstel nu eens dat een aantal mensen niet op de PvdA maar op de VVD 
gestemd zou hebben. Als dat aantal voldoende groot is, zou de VVD de laatste 
restzetel hebben gekregen. Dat kun je in het volgende voorbeeld zien.  
 
Ga eens uit van 100 mensen die in plaats van op de PvdA op de VVD gestemd 
zouden hebben. In dat geval had de PvdA maar 15 229 stemmen gekregen in 
plaats van 15 329. En de VVD zou dan 9180 stemmen hebben gekregen in 
plaats van 9080. Met de restzetelverdeling zou de PvdA komen op een 

gemiddelde aantal stemmen per zetel van 
15229 1523

10
≈  en de VVD op 

9180 1530
6

= . Omdat 1523 < 1530 zou de VVD dus de laatste restzetel krijgen.  

 
Om de laatste restzetel bij de VVD terecht te laten komen, is er een kleiner 
aantal dan 100 mensen nodig die op de VVD in plaats van de PvdA zouden 
stemmen. 

5p 4 Bereken hoe groot dit aantal ten minste moet zijn. 
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Rijexamen 
 
Door het CBR (Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen) worden jaarlijks 
ruim 400 000 examens voor een rijbewijs 
voor personenauto’s afgenomen. Dit 
examen bestaat uit twee delen: een 
theorie-examen en een praktijkexamen. Je 
moet eerst geslaagd zijn voor het theorie-
examen voordat je mag deelnemen aan 
het praktijkexamen. 
 
Vóór 1 oktober 2002 bestond het theorie-examen uit 50 ja/nee-vragen. Een 
kandidaat was geslaagd voor het theorie-examen als ten minste  
45 ja/nee-vragen goed werden beantwoord.  
Hannie Samson wist, tijdens haar theorie-examen, van 41 ja/nee-vragen het 
goede antwoord. Door de overige 9 ja/nee-vragen te gokken, had Hannie 
Samson toch een kans om te slagen. 

5p 5 Bereken deze kans. Geef je antwoord in 2 decimalen nauwkeurig.  
 
Sinds 1 oktober 2002 is het theorie-examen vernieuwd. In het nieuwe theorie-
examen zitten bij de 50 vragen niet alleen ja/nee-vragen maar ook andersoortige 
vragen zoals open vragen en/of driekeuzevragen. Ook nu is een kandidaat 
geslaagd voor het theorie-examen als ten minste 45 vragen goed worden 
beantwoord. 
 
Herman Spiering doet een theorie-examen dat bestaat uit 40 ja/nee-vragen en  
7 driekeuzevragen en 3 open vragen. Hij weet alleen het goede antwoord van 
36 ja/nee-vragen en 6 driekeuzevragen. De 3 open vragen heeft hij in ieder 
geval fout. Van de resterende vragen moet Herman het antwoord gokken. 
Herman kan nog slagen voor dit examen. Dan moet hij ten minste drie van de 
vier resterende ja/nee-vragen goed gokken of hij moet twee van de vier 
resterende ja/nee-vragen én de resterende driekeuzevraag goed gokken. 

4p 6 Bereken de kans dat Herman zal slagen voor dit theorie-examen. Geef je 
antwoord in 2 decimalen nauwkeurig. 
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Als je slaagt voor het theorie-examen mag je praktijkexamen doen. Als je zakt 
voor je praktijkexamen, kun je enige maanden later opnieuw praktijkexamen 
doen. Sommige kandidaten zakken meerdere keren voor het praktijkexamen.  
Het CBR houdt gegevens bij over de slaag- en zakcijfers van de kandidaten die 
opgaan voor het rijexamen. Uit de gegevens van het CBR blijkt dat een 
kandidaat steeds dezelfde kans heeft om te slagen voor het praktijkexamen. 
Hierbij speelt het dus geen rol of die kandidaat voor de eerste keer examen doet 
of al één of meer keren gezakt is. Verder blijkt dat 11% van alle kandidaten na 
4 keer nog steeds niet is geslaagd voor het praktijkexamen.  
 
Op basis van deze gegevens kun je nu berekenen hoe groot de kans is dat 
iemand de eerste keer al slaagt voor het praktijkexamen. 

4p 7 Bereken deze kans. Geef je antwoord in 2 decimalen nauwkeurig. 
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Verhoudingen 
 
In de wiskunde is de volgende rij getallen erg bekend:  

  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

Deze rij getallen staat bekend als de rij van Fibonacci (Pisa, 1170-1250). Elk 
getal in deze rij is te berekenen door de twee voorgaande getallen op te tellen. 
In formulevorm ziet dit er als volgt uit: 

  2 1n n nu u u+ += +  met 1 1u =  en 2 1u =  

Je kunt dit eenvoudig narekenen bij het begin van de rij:  
  2 = 1 + 1 
  3 = 2 + 1 
  5 = 3 + 2 
  8 = 5 + 3 
  enzovoort. 
 
Het is duidelijk dat de getallen in de rij van Fibonacci steeds groter worden. 
 

4p 8 Bereken hoeveel getallen in de rij van Fibonacci een waarde hebben tussen 
100 en 500. 
 
De rij van Fibonacci heeft veel bijzondere eigenschappen. Zo heeft de rij die je 
krijgt door steeds de verhouding van twee opeenvolgende getallen uit de rij van 
Fibonacci te nemen een grenswaarde G. Het gaat dan om de rij 
1 2 3 5 8 13, , , , ,
1 1 2 3 5 8

 enzovoort. De waarde van deze breuken is op den duur 

ongeveer gelijk aan 1,618. Vanaf een zeker moment ligt deze verhouding tussen 
1,6180 en 1,6181.  
Deze grenswaarde G is, met name in de kunst, bekend geworden als de gulden 
snede. 
 

4p 9 Bereken vanaf welk tweetal opeenvolgende getallen in de rij van Fibonacci de 
verhouding ligt tussen 1,6180 en 1,6181. 
 
In de 19e eeuw deed Fechner onderzoek naar de esthetische waarde die door 
velen aan de gulden snede wordt toegekend. Hij liet een aantal mensen 
rechthoeken zien waarvan de verhouding tussen de lengte en de breedte 
telkens verschillend was. Aan deze mensen werd gevraagd welke rechthoek zij 
het mooist vonden. Uit het onderzoek bleek dat rechthoeken waarvan de 
verhouding van de lengte en de breedte ongeveer de gulden snede opleverde, 
het meest werden uitgekozen.  
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Mede op grond van deze resultaten stelde Petrov een formule op waarmee hij 
deze voorkeur wilde uitdrukken in een getal. Hij noemde dit de 
appreciatiewaarde A van de rechthoek en kwam met de volgende formule: 

  
1 11 log 1A
v v

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  

In deze formule is v de verhouding tussen de langste zijde en de kortste zijde 

van de rechthoek, dus 
langste zijde
kortste zijde

v = . 

 
schilderij    litho 

 
 
De afmetingen van het schilderij ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn zijn 
363 cm bij 437 cm. 
De afmetingen van ‘Oog’, een litho van M.C. Escher, zijn 141 cm bij 198 cm. 

3p 10 Bereken welk van deze twee kunstvoorwerpen de grootste appreciatiewaarde 
heeft volgens de formule van Petrov. 
 
Petrov constateerde dat de verhouding v tussen de langste en de kortste zijde 
waarbij de appreciatiewaarde maximaal is, maar weinig verschilt van de waarde 
1,618 van de gulden snede. 

4p 11 Bereken dit verschil. 
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IQ 
 
Een maat voor iemands intelligentie is het zogenaamde IQ (Intelligentie 
Quotiënt). Hoe intelligenter een persoon is, hoe hoger zijn/haar IQ is. Het IQ is 
bij benadering normaal verdeeld.  
 
In deze opgave nemen we aan dat het IQ van een Nederlander normaal 
verdeeld is met een gemiddelde waarde van 100 en een standaardafwijking 
van 15. 
 
In een boek over intelligentietests wordt beweerd dat ongeveer 4 op de 
1000 Nederlanders een IQ van meer dan 140 hebben. 

4p 12 Ga met een berekening na of deze bewering waar is. 
 
Van een groot aantal mensen in 25 verschillende beroepsgroepen is het IQ 
gemeten. Voor elke beroepsgroep is vervolgens het gemiddelde IQ en de 
standaardafwijking bepaald. Deze waarden zijn uitgezet met stippen in de 
grafiek van figuur 1. Bij elke beroepsgroep hoort dus een stip. 
 
figuur 1 

0 90 100 110 120 130 140
gemiddelde IQ

24

22

20

18

16

14

12

10

0

standaard-
afwijking

 
 
We nemen aan dat binnen elke beroepsgroep het IQ van een persoon uit die 
beroepsgroep normaal verdeeld is. In figuur 1 is duidelijk te zien dat naarmate 
het gemiddelde IQ van een beroepsgroep groter is, de standaardafwijking 
kleiner is. Door de puntenwolk in de grafiek van figuur 1 kan een zo goed 
mogelijk passende rechte lijn worden getrokken. De formule voor deze lijn luidt: 
σ = 45,5 – 0,272 ⋅ μ. Hierin is σ de standaardafwijking en μ het gemiddelde IQ 
van een beroepsgroep. 
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Twee beroepsgroepen blijken een gemiddeld IQ van 110,6 en 115,3 te hebben. 
Beide beroepsgroepen zijn niet opgenomen in figuur 1. We veronderstellen 
echter dat ook voor deze beroepsgroepen de formule van de lijn gebruikt mag 
worden. 

3p 13 Bereken hoeveel de bijbehorende standaardafwijkingen volgens de formule van 
de lijn van elkaar verschillen. 
 
Omdat de standaardafwijking altijd groter dan 0 moet zijn, kan de formule  
σ = 45,5 – 0,272 ⋅ μ niet geldig zijn boven een bepaalde waarde van μ. 

3p 14 Bereken deze waarde van μ.  
 
Het bovenstaande onderzoek wordt uitgebreid. Van beroepsgroep A, die nog 
niet bij het onderzoek betrokken was, worden 39 personen getest op hun IQ. De 
resultaten vind je in tabel 2. 
 
tabel 2 

IQ Aantal personen 
80 – 90 1 
90 –100 3 

100 – 110 6 
110 – 120 12 
120 – 130 11 
130 – 140 4 
140 – 150 2 

 
5p 15 Verwerk de gegevens van tabel 2 in een cumulatieve frequentiepolygoon in het 

assenstelsel op de uitwerkbijlage en maak daarmee een schatting voor de 
mediaan. 
 
Van beroepsgroep B, die ook nog niet in het eerdere onderzoek opgenomen 
was, zijn 8 personen op hun IQ getest. Deze 8 personen hebben een IQ van 
123, 108, 137, 121, 124, 129, 131 en 111. 
Op basis van figuur 1 wordt de volgende algemene regel geformuleerd: ‘Bij een 
groter gemiddelde hoort een kleinere standaardafwijking.’ 

5p 16 Onderzoek of deze regel ook van toepassing is als we de steekproeven van de 
beroepsgroepen A en B met elkaar vergelijken.  
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Groenbelegging 
 
Beleggingsmaatschappijen zoeken steeds naar nieuwe manieren om geld te 
beleggen. Eén van die manieren is beleggen in bomen. 
 
foto  

Plantage waar bomen voor belegging gekweekt worden 
 
Over het beleggen in bomen schrijft een beleggingsmaatschappij in een 
reclamefolder het volgende: 
 
Uw belegging groeit vanzelf. 
De Labironia is een duurzame houtsoort. De houtindustrie maakt veel gebruik 
van de Labironia en het is te verwachten dat de vraag naar Labironia in de 
komende jaren zal toenemen. Van het geld dat u belegt, worden een stuk grond 
en jonge boompjes gekocht. Het stuk grond is verdeeld in percelen en op elk 
perceel worden 960 boompjes geplant. Om een idee te krijgen van de te 
verwachten opbrengst, geven we u het volgende schema.  
− Na 8 jaar moeten 200 bomen van elk perceel worden gekapt. Dan hebben 

de bomen naar verwachting een lengte van 7 m en een stamdiameter van 
10,8 cm. 

− Na 15 jaar moeten nog eens 300 bomen van elk perceel worden gekapt. Dan 
hebben de bomen naar verwachting een lengte van 12 m en een 
stamdiameter van 13 cm.  

− De eindkap volgt na 20 jaar. Dan worden van elk perceel de resterende 
460 bomen gekapt. De stamdiameter van de bomen is dan toegenomen tot 
16 cm en de lengte tot 15,5 m. 

De houtopbrengst wordt berekend met de formule M = 0,16 ⋅ D2 ⋅ L. Hierin is M 
het aantal m3 benutbaar hout, D de stamdiameter van de boom in meter en L de 
lengte van de boom in meter. 
 
Een Labironia-boom van 15 jaar oud levert meer m3 benutbaar hout op dan een 
van 8 jaar oud. 

3p 17 Bereken hoeveel m3 het verschil bedraagt. Geef je antwoord in 3 decimalen 
nauwkeurig. 
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Een bioloog beweert dat de houtopbrengst van een Labironia-boom jaarlijks met 
ongeveer 14% toeneemt.  

5p 18 Laat met berekeningen zien dat de gegevens in de folder overeenstemmen met 
deze bewering. 
 
Verderop in de folder staat: 
 
U kunt deelnemen door een bedrag in te leggen van 5000 euro per perceel. U 
ontvangt dan in de komende twintig jaar de opbrengst van het op dat perceel 
geoogste hout. Wanneer we ervan uitgaan dat de houtprijs, die voor de 
Labironia momenteel 600 euro per m3 bedraagt, in de komende jaren niet zal 
stijgen, is deze belegging de moeite waard. Zelfs als U de gelden die na 8 jaar 
en na 15 jaar vrijkomen in een oude sok bewaart (en dus niet wegzet op 
bijvoorbeeld een spaarrekening), is de opbrengst in totaal meer dan wanneer U 
de inleg twintig jaar lang op een spaarrekening met 8% rente per jaar zou 
hebben gezet. 
 

6p 19 Bereken hoeveel die meeropbrengst naar verwachting ten minste bedraagt. 
Rond je antwoord af op honderden euro’s. 
 

einde  700025-1-014o* 
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wiskunde A1 VWO  2007-1 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

700025-1-014u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

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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 700025-1-014c 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. 

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 
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 700025-1-014c 3 lees verder ►►►

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 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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 700025-1-014c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Restzetels 

 
 1 maximumscore 4 

• 15 329 + 9080 + 8751 = 33 160 1 
• 33 160 stemmen is minder dan de helft van 67 787 stemmen 1 
• 10 + 5 + 5 = 20 1 
• 20 zetels is meer dan de helft van 39 zetels 1 
 

 2 maximumscore 3 

• De kiesdeler is 67787
39

 2 

• Het antwoord is 1738,128 1 
 

 3 maximumscore 5 

• PvdA: 15329 1703;
9

⎛ ⎞≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 CDA: 1573; VVD: 1513; D66: 1459; 

GroenLinks: 1717; GPV: 1700; CD: 1365; SP: 1549; NCPN: 589; 
Van Loenen: 1478 en Enschede Nu: 1418 4 

• De conclusie dat GroenLinks met 1717 het grootste gemiddelde heeft 1 
of 
• Uit de tabel blijkt dat alleen de PvdA, CDA, GroenLinks, GPV en SP 

een restzetel krijgen 1 

• PvdA: 15329 1703;
9

⎛ ⎞≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 CDA: 1573; GroenLinks: 1717; GPV: 1700; 

SP: 1549 3 
• De conclusie dat GroenLinks met 1717 het grootste gemiddelde heeft 1 
 
Opmerkingen 
• Als de gemiddelde aantallen stemmen per zetel in decimalen zijn 

gegeven, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
• Als er als gevolg van structureel ‘afronden naar beneden’ andere 

gehele getallen als gemiddelde aantallen stemmen per zetel gegeven 
worden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 

• Voor ieder fout gemiddeld aantal stemmen per zetel 1 punt in mindering 
brengen. 

• Voor ieder niet beargumenteerd en tevens niet vermeld gemiddeld 
aantal stemmen per zetel 1 punt in mindering brengen. 

 

Vraag Antwoord Scores
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 700025-1-014c 5 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 5 
• Via een inklemmethode berekenen dat bijvoorbeeld bij 50 mensen het 

gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA (ongeveer) 1528 is en 
bij de VVD (ongeveer) 1522 1 

• Vervolgens is bijvoorbeeld bij 80 mensen het gemiddelde aantal 
stemmen per zetel bij de PvdA (ongeveer) 1525 en bij de VVD 
(ongeveer) 1527 1 

• Bij 74 mensen is het gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA 
1525,5 en bij de VVD (ongeveer) 1525,7 1 

• Bij 73 mensen is het gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA 
1525,6 en bij de VVD 1525,5 1 

• Het antwoord: 74 1 
of 

• Het inzicht dat de ongelijkheid 15329 9080
10 6

x x− +
< moet worden 

opgelost  2 
• Beschrijven hoe de oplossing (bijvoorbeeld met behulp van de GR) kan 

worden gevonden 1 
• Het antwoord: 74 2 
 
 

Rijexamen 
 

 5 maximumscore 5 
• Hannie Samson slaagt als zij ten minste 4 van de 9 vragen goed gokt 1 
• Het aantal goed gegokte antwoorden X is binomiaal verdeeld met n = 9 

en p = 1
2

 1 

• P(X ≥ 4) = 1 –  P(X ≤ 3) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 1 
 

 6 maximumscore 4 

• P(4 ja/nee-vragen goed) = 1
16

 1 

• P(3 ja/nee-vragen goed) = 
41 14

2 4
⎛ ⎞⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• P(2 ja/nee-vragen én 1 driekeuzevraag goed) = 
44 1 1 1

2 2 3 8
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 1 

• De slaagkans is ( 7
16

 ≈) 0,44 1 
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 700025-1-014c 6 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 4 
• P(4 keer zakken) = (P(zakken))4 1 
• (P(zakken))4 = 0,11 1 

• P(zakken) = 
1
40,11 ≈ 0,58 1 

• De slaagkans is 0,42 1 
 
 

Verhoudingen 
 

 8 maximumscore 4 
• Het gegeven begin van de rij uitbreiden met 21, 34, 55, 89, … of 

beschrijven hoe de recurrente betrekking op de GR moet worden 
ingevoerd 1 

• De eerste term die groter is dan 100 is 144 (of u12) 1 
• De laatste term die kleiner is dan 500 is 377 (of u14) 1 
• Dat zijn dus 3 getallen 1 
 

 9 maximumscore 4 

• Het uitrekenen van (bijvoorbeeld) 13 1,625
8
= ; …..; 89 1,61818

55
≈  1 

• 144 1,61798
89

≈  1 

• 233 1,61806
144

≈  1 

• Het antwoord: vanaf de termen 144 en 233 (of vanaf de 12e en 13e 
term) 1 

of 

• Het invoeren van de rij 1n

n

u
u
+ , naast de betrekking voor 2nu +  , op de GR 1 

• 12

11
1,61798

u
u

≈  1 

• 13

12
1,61806

u
u

≈  1 

• Het antwoord: vanaf de termen 144 en 233 (of vanaf de 12e en 13e 
term) 1 

 
 10 maximumscore 3 

• Voor ‘De Nachtwacht’ is v ≈ 1,204 en dus A ≈ 0,131 1 
• Voor ‘Oog’ is v ≈ 1,404 en dus A ≈ 0,156 1 
• Het antwoord: ‘Oog’ heeft de grootste appreciatiewaarde van beide 1 
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 700025-1-014c 7 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe met de GR de bij het maximum van A horende waarde 

van v gevonden kan worden 2 
• v ≈ 1,582 1 
• Het verschil is (ongeveer) 0,04 1 
 
 

IQ 
 

 12 maximumscore 4 
• De gevraagde kans is P(X > 140) 1 
• Beschrijven hoe met de GR deze cumulatieve normale kans berekend 

kan worden 1 
• De gevraagde kans is 0,0038 1 
• Dat is ongeveer 4 op de 1000, dus de bewering klopt 1 
 
Opmerking 
Als bij berekening van de bovenstaande normale kans gebruik is gemaakt van 
continuïteitscorrectie, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 13 maximumscore 3 
• Bij een IQ van 110,6 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 15,4 1 
• Bij een IQ van 115,3 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 14,1 1 
• Het verschil is (ongeveer) 1,3 1 
 

 14 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de vergelijking 45,5 – 0,272 ⋅ μ = 0 moet worden 

opgelost 1 

• 45,5μ
0,272

=  (of beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden 

opgelost) 1 
• μ = 167 (of 167,3) 1 
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 700025-1-014c 8 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 5 
• Het berekenen van de cumulatieve frequenties 1, 4, 10, 22, 33, 37 (en 

39) 1 
• Het tekenen van de cumulatieve frequentiepolygoon (zie onderstaand 

voorbeeld) 2 
• Het aflezen van de waarde bij persoon 20 1 
• De mediaan is ongeveer 118 1 
 
Voorbeeld van een tekening van een cumulatieve frequentiepolygoon 
 

0

10

20

30

40

50

16015014013012011010090800
IQ

aantal
personen

 
Opmerkingen 
• Als een kandidaat een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon heeft 

getekend, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
• Als de punten van de (relatieve) cumulatieve frequenties niet boven de 

rechter klassegrenzen zijn getekend, maximaal 4 punten voor deze 
vraag toekennen. 

• Voor het aflezen van de mediaan is een marge van 1 (dus mediaan van 
117 tot en met 119) toegestaan. 

 
 16 maximumscore 5 

• Beschrijven hoe met de GR μ en σ van de steekproef van beroepsgroep 
A met behulp van de klassenmiddens kan worden berekend 1 

• Voor de steekproef van beroepsgroep A geldt: μ ≈ 118 en σ ≈ 13 1 
• Beschrijven hoe met de GR μ en σ van de steekproef van beroepsgroep 

B kan worden berekend 1 
• Voor de steekproef van beroepsgroep B geldt: μ = 123 en σ ≈ 9,2 1 
• ‘Bij een groter gemiddelde hoort een kleinere standaardafwijking’ is 

van toepassing op de steekproeven van beroepsgroepen A en B 1 
 
Opmerking 
Als μ en σ van de steekproef van beroepsgroep A bepaald worden met 
behulp van de frequentiepolygoon die bij de vorige vraag getekend is en 
een van de vuistregels van de normale verdeling, hiervoor geen punten in 
mindering brengen.
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 700025-1-014c 9 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

Groenbelegging 
 

 17 maximumscore 3 
• Een boom van 8 jaar levert (ongeveer) 0,0131 m3 hout 1 
• Een boom van 15 jaar levert (ongeveer) 0,0324 m3 hout 1 
• Het verschil is 0,019 (m3) 1 
 
Opmerking 
Als zowel bij een boom van 8 jaar als bij een boom van 15 jaar met de 
gegeven formule gerekend is met een stamdiameter in centimeters in plaats 
van meters, hiervoor in totaal 1 punt in mindering brengen. 
 

 18 maximumscore 5 
• M(8) ≈ 0,0131; M(15) ≈ 0,0324 en M(20) ≈ 0,0635 2 
• M(8)⋅1,147 ≈ 0,0328  1 
• M(8)⋅1,1412 ≈ 0,0631 (of M(15)⋅1,145 ≈ 0,0624) 1 
• 0,0328 respectievelijk 0,0631 komen (ongeveer) overeen met M(15) 

respectievelijk M(20) 1 
of 

• (15) 0,0324 2,47
(8) 0,0131

M
M

≈ ≈   1 

• 
1
72, 47 1,14≈  1 

• (20) 0,0635 1,96
(15) 0,0324

M
M

≈ ≈  1 

• 
1
51,96 1,14≈  1 

• De groeifactor 1,14 per jaar komt overeen met 14% groei per jaar 1 
 
Opmerking 
Als zowel bij vraag 17 als 18 (en 19) gerekend is met een stamdiameter in 
centimeters in plaats van meters, hiervoor bij vraag 18 (en 19) geen punten 
in mindering brengen. 
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 700025-1-014c 8-11-2006 10 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 6 
• De spaarrekening levert 5000 ⋅ 1,0820 ≈ 23 300 euro op 1 
• De houtopbrengst na 8 jaar is (ongeveer) 0,013 ⋅ 200 ⋅ 600 = 1560 euro 1 
• De houtopbrengst na 15 jaar is (ongeveer)  

0,032 ⋅ 300 ⋅ 600 = 5760 euro 1 
• De houtopbrengst na 20 jaar is (ongeveer)  

0,063 ⋅ 460 ⋅ 600 = 17 388 euro 1 
• De totale houtopbrengst is naar verwachting ten minste gelijk aan 

ongeveer 24 700 euro 1 
• Dat is ongeveer 1400 euro meer (of 1600 zonder tussentijds afronden) 1 
 
 

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  700025-1-014c* 
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700025-1-016o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

13.30 - 16.30 uur

Pagina: 1395Voor 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).



 700025-1-016o 2 lees verder ►►►

Restzetels 
 
Op 2 maart 1994 vonden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 
de gemeente Enschede werden 67 787 stemmen uitgebracht. De 
verkiezingsuitslag is weergegeven in tabel 1. In de tweede kolom is af te lezen 
hoeveel stemmen elke partij heeft behaald. In de laatste kolom van deze tabel 
staat aangegeven hoe, op basis van de verkiezingsuitslag, de zetelverdeling in 
de gemeenteraad van Enschede uiteindelijk is geworden.  
Het proces om stemmen om te rekenen naar aantallen zetels is ingewikkeld. We 
gaan daar verderop in deze opgave nader op in. Eerst kijken we alleen naar het 
resultaat van de zetelverdeling. 
 
tabel 1 

partij aantal 
stemmen 

aantal volle 
zetels 

aantal zetels in 
de gemeenteraad

1.   PvdA 15 329 8 10 
2.   CDA 12 584 7 8 
3.   VVD 9080 5 5 
4.   D66 8751 5 5 
5.   GroenLinks 5150 2 3 
6.   GPV 3399 1 2 
7.   CD 2730 1 1 
8.   SP 1549 0 1 
9.   NCPN 589 0 0 
10.  van Loenen 2955 1 1 
11.  Enschede Nu 5671 3 3 
totaal aantal 
uitgebrachte 
stemmen: 67 787 

totaal aantal 
zetels: 39 

 
Uit de tabel volgt dat PvdA, VVD en D66 samen een meerderheid kregen van de 
zetels in de gemeenteraad. Toch hadden deze drie partijen samen geen 
meerderheid van de stemmen.  

4p 1 Laat met behulp van de gegevens in de tabel zien dat PvdA, VVD en D66 samen 
inderdaad een meerderheid aan zetels maar niet een meerderheid aan stemmen 
hebben behaald.  
 
Om te bepalen op hoeveel zetels partijen recht hebben, wordt eerst de 
kiesdeler bepaald. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen te delen door het aantal beschikbare zetels in de 
gemeenteraad.  

3p 2 Bereken de kiesdeler voor de verkiezingsuitslag van Enschede in 1994. Geef je 
antwoord in 3 decimalen nauwkeurig. 
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Om het aantal zetels te bepalen waar een partij recht op heeft, wordt vervolgens 
bij elke partij het aantal op die partij uitgebrachte stemmen gedeeld door de 
kiesdeler. Voor bijvoorbeeld de PvdA is de uitkomst hiervan ongeveer 8,82; 
daarom heeft de PvdA 8 volle zetels. In de derde kolom van tabel 1 staat het 
aantal volle zetels van elke partij.  
De beschikbare zetels in de gemeenteraad die nog niet zijn verdeeld met de 
volle zetels heten de restzetels. Voor de verdeling van de restzetels moet 
volgens de kieswet het systeem van de grootste gemiddelden worden 
gehanteerd. In de kieswet staat dit systeem als volgt beschreven: 
 
fragment uit de Kieswet 
 
Bij de verdeling van de restzetels volgens het systeem van de grootste 
gemiddelden wordt voor elke partij in gedachten één zetel opgeteld bij het 
behaalde aantal volle zetels. Vervolgens wordt het aantal op de partij 
uitgebrachte stemmen gedeeld door dit denkbeeldige aantal zetels. Op deze 
wijze wordt voor elke partij het gemiddelde aantal stemmen per zetel bepaald. 
De partij met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toebedeeld.  
Aldus ontstaat een nieuwe tussenstand bij de zetelverdeling. Zolang er nog 
restzetels te verdelen zijn, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald. 
Uitgaande van de nieuwe tussenstand wordt dan wederom in gedachten bij elke 
partij één zetel opgeteld bij het (in de tussenstand) behaalde aantal zetels. 
Wederom wordt de volgende restzetel toebedeeld aan de partij met het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per zetel. 
De systematiek voor de restzetelverdeling kan er toe leiden dat een partij meer 
dan één restzetel behaalt. 
 

5p 3 Laat met berekeningen zien dat de eerste restzetel werd toegewezen aan 
GroenLinks. 
 
De laatste restzetel werd toebedeeld aan de PvdA. Daaruit kun je concluderen 
dat de PvdA bij de verdeling van de laatste restzetel (dus bij de laatste 
tussenstand) 9 zetels had en de VVD 5 zetels. De berekening van de 
gemiddelde aantallen stemmen per zetel laat zien waarom de laatste restzetel 

naar de PvdA gaat en niet naar de VVD: 
15329 9080

10 6
> .  

Veronderstel nu eens dat een aantal mensen niet op de PvdA maar op de VVD 
gestemd zou hebben. Als dat aantal voldoende groot is, zou de VVD de laatste 
restzetel hebben gekregen. 

5p 4 Bereken hoe groot het bedoelde aantal ten minste moet zijn. 
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Rijexamen 
 
Door het CBR (Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen) worden jaarlijks 
ruim 400 000 examens voor een rijbewijs 
voor personenauto’s afgenomen. Dit 
examen bestaat uit twee delen: een 
theorie-examen en een praktijkexamen. Je 
moet eerst geslaagd zijn voor het theorie-
examen voordat je mag deelnemen aan 
het praktijkexamen. 
 
Vóór 1 oktober 2002 bestond het theorie-examen uit 50 ja/nee-vragen. Een 
kandidaat was geslaagd voor het theorie-examen als ten minste  
45 ja/nee-vragen goed werden beantwoord.  
Hannie Samson wist, tijdens haar theorie-examen, van 41 ja/nee-vragen het 
goede antwoord. Door de overige 9 ja/nee-vragen te gokken, had Hannie 
Samson toch een kans om te slagen. 

5p 5 Bereken deze kans. Geef je antwoord in 2 decimalen nauwkeurig.  
 
Sinds 1 oktober 2002 is het theorie-examen vernieuwd. In het nieuwe theorie-
examen zitten bij de 50 vragen niet alleen ja/nee-vragen maar ook andersoortige 
vragen zoals open vragen en/of driekeuzevragen. Ook nu is een kandidaat 
geslaagd voor het theorie-examen als ten minste 45 vragen goed worden 
beantwoord. 
 
Herman Spiering doet een theorie-examen dat bestaat uit 40 ja/nee-vragen en  
7 driekeuzevragen en 3 open vragen. Hij weet alleen het goede antwoord van 
36 ja/nee-vragen en 6 driekeuzevragen. De 3 open vragen heeft hij in ieder 
geval fout. Van de resterende vragen moet Herman het antwoord gokken. 
Herman kan nog slagen voor dit examen. Dan moet hij ten minste drie van de 
vier resterende ja/nee-vragen goed gokken of hij moet twee van de vier 
resterende ja/nee-vragen én de resterende driekeuzevraag goed gokken. 

4p 6 Bereken de kans dat Herman zal slagen voor dit theorie-examen. Geef je 
antwoord in 2 decimalen nauwkeurig. 
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Als je slaagt voor het theorie-examen mag je praktijkexamen doen. Als je zakt 
voor je praktijkexamen, kun je enige maanden later opnieuw praktijkexamen 
doen. Sommige kandidaten zakken meerdere keren voor het praktijkexamen.  
Het CBR houdt gegevens bij over de slaag- en zakcijfers van de kandidaten die 
opgaan voor het rijexamen. Uit de gegevens van het CBR blijkt dat een 
kandidaat steeds dezelfde kans heeft om te slagen voor het praktijkexamen. 
Hierbij speelt het dus geen rol of die kandidaat voor de eerste keer examen doet 
of al één of meer keren gezakt is. Verder blijkt dat 11% van alle kandidaten na 4 
keer nog steeds niet is geslaagd voor het praktijkexamen.  
 
Op basis van deze gegevens kun je nu berekenen hoe groot de kans is dat 
iemand de eerste keer al slaagt voor het praktijkexamen. 

4p 7 Bereken deze kans. Geef je antwoord in 2 decimalen nauwkeurig. 
 
Bij het CBR bestaat het rijexamen voor de motor ook uit een theorie-examen en 
een praktijkexamen. Volgens de gegevens van het CBR slaagt landelijk 65,5% 
van alle kandidaten bij de eerste keer voor het praktijkexamen voor de motor.  
 
Onlangs is een rijschool gestart die gespecialiseerd is in motorrijlessen. Van de 
eerste 20 cursisten die de rijschool heeft opgeleid, zijn er 17 de eerste keer 
geslaagd voor hun praktijkexamen. De rijschoolhouder vraagt zich af of dit een 
significant beter resultaat is dan het landelijke slagingspercentage. 

6p 8 Onderzoek of de rijschoolhouder mag concluderen dat zijn rijschool een 
significant beter resultaat heeft behaald, vergeleken met het landelijke cijfer. 
Gebruik daarbij een significantieniveau van 1%. 
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Gevoelstemperatuur 
 
Wanneer de temperatuur buiten 19 °C is en er geen wind staat, dan ervaren we 
dat als een lekkere temperatuur. Als er echter bij een temperatuur van 19 °C 
een flinke wind staat, dan vinden we het helemaal niet meer behaaglijk. Door de 
wind koelt het lichaam sneller af waardoor je het gevoel krijgt dat het kouder is 
dan in werkelijkheid: de gevoelstemperatuur is in dat geval lager dan de 
werkelijke temperatuur.  
De gevoelstemperatuur wordt lager naarmate de windsnelheid toeneemt. In 
deze opgave bekijken we een tweetal modellen waarbij de gevoelstemperatuur 
wordt bepaald aan de hand van de werkelijke temperatuur en de windsnelheid. 
Het ene model is in 1948 gemaakt door de meteoroloog Court. De formule die bij 
dit model hoort is als volgt: 

  ( ) ( )C 33 33 0,550 0,0454 0, 417G T w w= + − ⋅ − +  

In deze formule is GC de gevoelstemperatuur in °C, T de werkelijke temperatuur 
in °C en w de windsnelheid in m/s. De formule is geldig voor windsnelheden 
groter dan 1,8 m/s en voor werkelijke temperaturen beneden 33 °C.  
 
Bij een werkelijke temperatuur van 20 °C en een windsnelheid van 12 m/s hoort 
een bepaalde gevoelstemperatuur. Die gevoelstemperatuur is gelijk aan de 
gevoelstemperatuur die hoort bij een werkelijke temperatuur van 16 °C en een 
lagere windsnelheid. 

5p 9 Bereken die lagere windsnelheid. 
 
Het model van Court is niet het eerste model in formulevorm. In 1945 maakten 
de wetenschappers Siple en Passel al een ander model. Bij hun model hoort de 
volgende formule: 

  ( ) ( )S&P 33 33 0,474 0,0454 0,454G T w w= + − ⋅ − +  

Hierin is GS&P de gevoelstemperatuur in °C volgens het model van Siple en 
Passel; de betekenis van de overige letters is hetzelfde als bij de formule van 
Court. Ook de formule van Siple en Passel is geldig voor windsnelheden groter 
dan 1,8 m/s en temperaturen beneden 33 °C. 
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We willen weten in hoeverre de formule van Court nu eigenlijk verschilt van die 
van Siple en Passel. In deze opgave beperken we dit onderzoek tot de situatie 
waarbij de werkelijke temperatuur 0 °C is. In dat geval wordt het verband tussen 
de windsnelheid en gevoelstemperatuur volgens Siple en Passel gegeven door: 

  ( )S&P 33 33 0, 474 0,0454 0, 454G w w= − ⋅ − +  

Volgens Court wordt in dat geval het verband tussen de windsnelheid en de 
gevoelstemperatuur gegeven door: 

  ( )C 33 33 0,550 0,0454 0,417G w w= − ⋅ − +  

Om een indruk te krijgen zijn in figuur 1 de grafieken afgebeeld die bij deze 
formules horen. 
 
figuur 1  
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verband tussen windsnelheid en gevoelstemperatuur volgens Court en volgens 
Siple en Passel bij een werkelijke temperatuur van 0 °C 
 
Je kunt zien dat de formule van Siple en Passel en de formule van Court voor 
windsnelheden kleiner dan 6 m/s ongeveer dezelfde gevoelstemperatuur 
opleveren.  

3p 10 Bereken bij welke windsnelheid de laatste twee formules precies dezelfde 
gevoelstemperatuur geven. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.  
 
Je kunt in figuur 1 aan de vorm van de grafiek van de formule van Court zien dat 
deze formule boven een bepaalde windsnelheid niet meer realistisch kan zijn. 

6p 11 Bereken met behulp van de afgeleide functie vanaf welke windsnelheid de 
formule van Court (bij een temperatuur van 0 °C) in elk geval niet meer 
realistisch is. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 
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Honingbijen 
 
Biologen verrichten veel onderzoek bij diverse diersoorten. Vaak maken zij 
gebruik van wiskundige modellen om het gedrag van de betreffende diersoort te 
beschrijven. Daarover gaat deze opgave. 
 
Dansende bijen 
De honingbij (Apis Mellifera) verzamelt nectar van bloemen om honing van te 
maken. Soms halen de honingbijen de nectar van grote afstand. 
 

 
Apis Mellifera, de honingbij 
 
Honingbijen geven elkaar informatie over de afstand tot de voedselbron door 
zogenoemde kwispeldansen uit te voeren. Het aantal kwispeldansen dat een 
honingbij per minuut maakt is een maat voor de afstand. Voor afstanden tussen 

de 300 en 2700 meter geldt ruwweg de volgende formule: 
36

1
y

x
=

+
. Hierin is x 

de afstand tot de voedselbron in kilometers en y het aantal kwispeldansen per 
minuut. 
 
Een honingbij die een nieuwe voedselbron heeft ontdekt, maakt 
16 kwispeldansen per minuut. 

3p 12 Bereken de afstand tot deze voedselbron in meters nauwkeurig.  
 
Een honingbij heeft een voedselbron ontdekt en maakt kwispeldansen om 
andere honingbijen te informeren over de afstand. Een andere honingbij heeft 
een andere voedselbron ontdekt die 1 kilometer dichterbij is. Deze honingbij 
maakt per minuut 40% meer kwispeldansen dan de eerste honingbij. Met behulp 
van de formule kun je berekenen om welke twee afstanden het hier gaat.  

5p 13 Bereken deze twee afstanden.  
 
Tastende bijen 
Honingbijen blijken gedrag te kunnen aanleren. De bioloog J. Erber heeft daar 
onderzoek naar gedaan. In zijn experiment krijgt een aantal honingbijen een 
voorwerp voor zich geplaatst. Een honingbij die het voorwerp betast, wordt 
beloond met een suikeroplossing. De honingbij maakt dan een strekbeweging 
om de suikeroplossing op te zuigen. Direct daarna wordt het voorwerp 
weggehaald. 
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Na 5 minuten wordt het voorwerp weer teruggeplaatst: de 1e conditionering. 
Sommige honingbijen maken dan een strekbeweging. Deze worden direct 
beloond. De honingbijen die geen strekbeweging maken, worden pas beloond 
nadat ze het voorwerp hebben betast. In beide gevallen wordt het voorwerp 
weggehaald zodra de honingbij beloond is. 
Na weer 5 minuten wordt het voorwerp opnieuw teruggeplaatst – de 
2e conditionering – en wordt het hierboven beschreven proces herhaald. 
Iedere keer telt men hoeveel procent van de honingbijen direct uit zichzelf 
strekbewegingen maakt. Zo vertoont bijvoorbeeld bij de 2e conditionering 
ongeveer 10% van de honingbijen een strekbeweging. Bij de 3e conditionering is 
dat ongeveer 20%. 
 
Het percentage honingbijen dat een strekbeweging maakt, blijkt te verlopen 
volgens de recurrente betrekking: 

  2( ) 4,0 1,6 ( 1) 0,012 ( ( 1))P n P n P n= + ⋅ − − ⋅ −  met (0) 0P =  

Hierin is P(n) het percentage bijen dat tijdens de n-de conditionering een 
strekbeweging maakt.  

4p 14 Bereken met de recurrente betrekking hoeveel procent van de honingbijen 
tijdens de 5e conditionering een strekbeweging maakt. 
 
Uit experimenten blijkt dat lang niet alle bijen de strekbeweging zullen gaan 
maken. Daarom zal de bovenstaande recurrente betrekking een grenswaarde 
moeten hebben die kleiner is dan 100.  

4p 15 Onderzoek of dit zo is door de grenswaarde van de recurrente betrekking te 
berekenen. 
 
Nadat de bijen aan 15 conditioneringen zijn onderworpen, wordt het experiment 
vervolgd met conditioneringen zonder beloning. De aangeleerde neiging om een 
strekbeweging te maken, neemt dan af. Deze afname tijdens de 
conditioneringen zonder beloning (dus voor n = 16, 17, 18, enzovoort) blijkt 
exponentieel te verlopen en wel zodanig dat per 7 conditioneringen het aantal 
bijen dat nog reageert met een strekbeweging halveert. Dit betekent dat het 
verloop van het percentage honingbijen dat nog een strekbeweging maakt, 
geschreven kan worden in de vorm van een recurrente betrekking: 

( 1) ( )P n a P n+ = ⋅  met n ≥ 16. Hierin is a een constant (dus vast) getal. 
4p 16 Bereken a in twee decimalen nauwkeurig. 
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IQ 
 
Een maat voor iemands intelligentie is het zogenaamde IQ (Intelligentie 
Quotiënt). Hoe intelligenter een persoon is, hoe hoger zijn/haar IQ is. Het IQ is 
bij benadering normaal verdeeld.  
 
In deze opgave nemen we aan dat het IQ van een Nederlander normaal 
verdeeld is met een gemiddelde waarde van 100 en een standaardafwijking 
van 15. 
 
Van een groot aantal mensen in 25 verschillende beroepsgroepen is het IQ 
gemeten. Voor elke beroepsgroep is vervolgens het gemiddelde IQ en de 
standaardafwijking bepaald. Deze waarden zijn uitgezet met stippen in de 
grafiek van figuur 2. Bij elke beroepsgroep hoort dus een stip. 
 
figuur 2 
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We nemen aan dat binnen elke beroepsgroep het IQ van een persoon uit die 
beroepsgroep normaal verdeeld is. In figuur 2 is duidelijk te zien dat naarmate 
het gemiddelde IQ van een beroepsgroep groter is, de standaardafwijking 
kleiner is. Door de puntenwolk in de grafiek van figuur 2 kan een zo goed 
mogelijk passende rechte lijn worden getrokken. De formule voor deze lijn luidt: 
σ = 45,5 – 0,272 ⋅ μ. Hierin is σ de standaardafwijking en μ het gemiddeld IQ van 
een beroepsgroep. 
 
Twee beroepsgroepen blijken een gemiddeld IQ van 110,6 en 115,3 te hebben. 
Beide beroepsgroepen zijn niet opgenomen in figuur 2. We veronderstellen 
echter dat ook voor deze beroepsgroepen de formule van de lijn gebruikt mag 
worden. 

3p 17 Bereken hoeveel de bijbehorende standaardafwijkingen volgens de formule van 
de lijn van elkaar verschillen.  
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In het vervolg van de opgave gaan we er omwille van de eenvoud vanuit dat de 
formule σ = 45,5 – 0,272 ⋅ μ exact klopt voor waarden van μ tussen 80 en 140. 
Uitgaande van de normale verdeling kunnen we met deze formule voor elke 
waarde van het gemiddelde μ berekenen hoe groot de kans is dat een persoon 
uit een beroepsgroep met dat gemiddelde een IQ heeft dat groter is dan 80, 85, 
90, …, 135, 140. Het resultaat van deze berekeningen is grafisch weergegeven 
in figuur 3. 
 
figuur 3 
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Bij punt A lezen we af dat de kans ongeveer 0,7 is dat een persoon uit een 
beroepsgroep met gemiddeld IQ van 122 een IQ heeft dat groter is dan 115. 
Ofwel in formulevorm:  
P(IQ > 115) ≈ 0,7, waarbij μ = 122. 
Uitgaande van het verband σ = 45,5 – 0,272 ⋅ μ kunnen we deze kans 
nauwkeuriger berekenen. 
 

4p 18 Bereken deze kans. Geef je antwoord in 3 decimalen nauwkeurig. 
 
Uit een grote beroepsgroep met een gemiddeld IQ van 110 worden willekeurig 
vier personen geselecteerd. We willen de kans weten dat alle vier personen een 
IQ hebben dat groter is dan 120. Deze kans kun je berekenen als je de kans 
weet dat één willekeurig persoon uit deze beroepsgroep een IQ groter dan 120 
heeft. Deze laatste kans kun je aflezen uit figuur 3. Figuur 3 staat ook, vergroot, 
op de uitwerkbijlage. 

3p 19 Bereken op bovenstaande wijze de kans dat alle vier personen een IQ hebben 
groter dan 120. 
 
Een vuistregel van de normale verdeling zegt dat 68% van de gegevens ligt 
tussen de waarde μ – σ en de waarde μ + σ. Deze vuistregel zou ook in figuur 3 
terug te vinden moeten zijn. 

5p 20 Laat zien dat deze vuistregel is terug te vinden in de grafieken van figuur 3. Doe 
dit op de uitwerkbijlage voor personen uit een beroepsgroep met een gemiddeld 
IQ van 120. Licht je werkwijze toe. 
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wiskunde A1,2 VWO 2007-1 
 

uitwerkbijlage 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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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. 

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 
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antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 

 
 

Pagina: 1409Voor 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).



 700025-1-016c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Restzetels 

 
 1 maximumscore 4 

• 15 329 + 9080 + 8751 = 33 160 1 
• 33 160 stemmen is minder dan de helft van 67 787 stemmen 1 
• 10 + 5 + 5 = 20 1 
• 20 zetels is meer dan de helft van 39 zetels 1 
 

 2 maximumscore 3 

• De kiesdeler is 67787
39

 2 

• Het antwoord is 1738,128 1 
 

 3 maximumscore 5 

• PvdA: 15329 1703;
9

⎛ ⎞≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 CDA: 1573; VVD: 1513; D66: 1459; 

GroenLinks: 1717; GPV: 1700; CD: 1365; SP: 1549; NCPN: 589; 
Van Loenen: 1478 en Enschede Nu: 1418 4 

• De conclusie dat GroenLinks met 1717 het grootste gemiddelde heeft 1 
of 
• Uit de tabel blijkt dat alleen de PvdA, CDA, GroenLinks, GPV en SP 

een restzetel krijgen 1 

• PvdA: 15329 1703;
9

⎛ ⎞≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

 CDA: 1573; GroenLinks: 1717; GPV: 1700; 

SP: 1549 3 
• De conclusie dat GroenLinks met 1717 het grootste gemiddelde heeft 1 
 
Opmerkingen 
• Als de gemiddelde aantallen stemmen per zetel in decimalen zijn 

gegeven, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
• Als er als gevolg van structureel ‘afronden naar beneden’ andere 

gehele getallen als gemiddelde aantallen stemmen per zetel gegeven 
worden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 

• Voor ieder fout gemiddeld aantal stemmen per zetel 1 punt in mindering 
brengen. 

• Voor ieder niet beargumenteerd en tevens niet vermeld gemiddeld 
aantal stemmen per zetel 1 punt in mindering brengen. 

 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 5 

• Het inzicht dat de ongelijkheid 15329 9080
10 6

x x− +
<  moet worden 

opgelost  2 
• Beschrijven hoe de oplossing (bijvoorbeeld met behulp van de GR) kan 

worden gevonden 1 
• Het antwoord: 74 2 
of 
• Via een inklemmethode berekenen dat bijvoorbeeld bij 50 mensen het 

gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA (ongeveer) 1528 is en 
bij de VVD (ongeveer) 1522 1 

• Vervolgens is bijvoorbeeld bij 80 mensen het gemiddelde aantal 
stemmen per zetel bij de PvdA (ongeveer) 1525 en bij de VVD 
(ongeveer) 1527 1 

• Bij 74 mensen is het gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA 
1525,5 en bij de VVD (ongeveer) 1525,7 1 

• Bij 73 mensen is het gemiddelde aantal stemmen per zetel bij de PvdA 
1525,6 en bij de VVD 1525,5 1 

• Het antwoord: 74 1 
 
 

Rijexamen 
 

 5 maximumscore 5 
• Hannie Samson slaagt als zij ten minste 4 van de 9 vragen goed gokt 1 
• Het aantal goed gegokte antwoorden X is binomiaal verdeeld met n = 9 

en p = 1
2

 1 

• P(X ≥ 4) = 1 – P(X ≤ 3) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 1 
 

 6 maximumscore 4 

• P(4 ja/nee-vragen goed) = 1
16

 1 

• P(3 ja/nee-vragen goed) = 
41 14

2 4
⎛ ⎞⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• P(2 ja/nee-vragen én 1 driekeuzevraag goed) = 
44 1 1 1

2 2 3 8
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 1 

• De slaagkans is ( 7
16

 ≈) 0,44 1 
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 4 
• P(4 keer zakken) = (P(zakken))4 1 
• (P(zakken))4 = 0,11 1 

• P(zakken) = 
1
40,11  ≈ 0,58 1 

• De slaagkans is 0,42 1 
 

 8 maximumscore 6 
• De hypothesen H0: p = 0,655 en H1: p > 0,655 1 
• P(X ≥  17 | n = 20, p = 0,655) moet berekend worden 1 
• P(X ≥  17) = 1 – P(X ≤  16)  1 
• Beschrijven hoe met de GR de bovenstaande kans kan worden berekend 1 
• De uitkomst (ongeveer) 0,05 1 
• Dit is groter dan 0,01 dus de rijschoolhouder mag niet concluderen dat 

zijn rijschool een significant beter resultaat heeft behaald vergeleken 
met het landelijke cijfer 1 

 
 

Gevoelstemperatuur 
 

 9 maximumscore 5 
• C 33 (20 33) (0,550 0,0454 12 0, 417 12)G = + − ⋅ − ⋅ + ⋅  1 
• GC ≈ 14,1535 (of 14,2) 1 
• Het opstellen van de vergelijking 

33 (16 33) (0,550 0,0454 0,417 ) 14,1535w w+ − ⋅ − ⋅ + ⋅ =  (of 14,2) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 2,7 (m/s) 1 
 

 10 maximumscore 3 
• Het tekenen van beide grafieken op de GR 1 
• Beschrijven hoe het snijpunt van deze grafieken met de GR berekend 

kan worden 1 
• Het antwoord: 4,22 (m/s) 1 
of 
• Uit

( ) ( )33 33 0,474 0,0454 0,454 33 33 0,550 0,0454 0,417w w w w− ⋅ − + = − ⋅ − +

volgt 0, 474 0,454 0,550 0,417w w+ = +  1 
• 0,037 0,076w =  1 
• Het antwoord: 4,22 (m/s) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 6 
• Het inzicht dat het minimum van de grafiek moet worden bepaald, 

omdat een stijgende gevoelstemperatuur bij een toenemende 
windsnelheid niet realistisch is 1 

• GC herschrijven tot C 14,85 1, 4982 13,761G w w= + ⋅ − ⋅  (of 
1
2

C 14,85 1,4982 13,761G w w= + ⋅ − ⋅ ) 1 

• ( )C
6,88051,4982G

w
′ = −  (of ( )

1
2

C 1,4982 6,8805G w
−′ = − ⋅ ) 2 

• 6,88051,4982 0
w

− =  1 

• Het antwoord: 21,09 (m/s) 1 
 
 

Honingbijen 
 

 12 maximumscore 3 

• Het inzicht dat de vergelijking 3616
1x

=
+

 dient te worden opgelost  1 

• Het vinden van de oplossing: 1,25 km (algebraïsch of met de GR)  1 
• Het antwoord 1250 m  1 
 

 13 maximumscore 5 
• 2 1 1x x= −  en 2 11,4y y= ⋅  1 

• 2
2

36
1

y
x

=
+

 kan geschreven worden als 1
1

361, 4y
x

=  1 

• Substitutie van 1
1

36
1

y
x

=
+

 geeft 
1 1

1, 4 1
1x x
=

+
 1 

• De oplossing x1 = 2,5 km 1 
• De andere afstand x2 = 1,5 km 1 
 
Opmerking 
Als via gericht proberen een correcte oplossing gevonden wordt, hiervoor 
geen punten in mindering brengen.  
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 4 
• Beschrijven hoe met de GR een tabel gemaakt wordt met de formule 

van P(n), of het berekenen van P(1) = 4,0, P(2) ≈ 10,2, P(3) ≈ 19,1, 
P(4) ≈ 30,2  2 

• P(5) ≈ 41,3 of ongeveer 41 2 
 
Opmerking 
Als P(5) correct wordt berekend uitgaande van P(2) = 10 of P(3) = 20, 
hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 15 maximumscore 4 
• Als P niet meer wijzigt, dan moet gelden: P = 4,0 + 1,6P – 0,012P2  2 
• Beschrijven hoe deze vergelijking (algebraïsch of met GR) kan worden 

opgelost 1 
• De oplossing: (ongeveer) 56 (en dat is inderdaad kleiner dan 100) 1 
of 
• Beschrijven hoe met de GR een tabel gemaakt kan worden van P(n) 1 
• Aangeven dat gekeken moet worden naar grote waarden van n 2 
• Het antwoord: (ongeveer) 56 (en dat is inderdaad kleiner dan 100) 1 
of 
• Het tekenen van een webgrafiek van  

P(n) = 4,0 + 1,6 ⋅ P(n – 1) – 0,012 ⋅ (P(n – 1))2 2 
• Aangeven dat gekeken moet worden naar het snijpunt van de grafieken 

van P(n) = P(n – 1) en P(n) = 4,0 + 1,6 ⋅ P(n – 1) – 0,012 ⋅ (P(n – 1))2 1 
• Het snijpunt: bij (ongeveer) 56 (en dat is inderdaad kleiner dan 100) 1 
 

 16 maximumscore 4 
• P(n + 7) = 0,5 ⋅ P(n) 1 
• P(n + 7) = a7 ⋅ P(n) 1 
• De vergelijking a7 = 0,5 1 
• Het antwoord: 0,91  1 
 
Opmerking 
Als zonder toelichting a7 = 0,5 wordt opgelost, hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

IQ 
 

 17 maximumscore 3 
• Bij een IQ van 110,6 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 15,4 1 
• Bij een IQ van 115,3 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 14,1 1 
• Het verschil is (ongeveer) 1,3 1 
 

 18 maximumscore 4 
• σ = 45,5 – 0,272 ⋅ 122 1 
• σ = 12,316 1 
• Beschrijven hoe met de GR de cumulatieve normale kans P(IQ > 115) 

kan worden berekend 1 
• De gevraagde kans is 0,715 1 
 

 19 maximumscore 3 
• Aflezen uit grafiek: de kans voor één persoon is ongeveer 0,26 (of 0,25 

of 0,27) 1 
• De gevraagde kans voor vier personen is ongeveer 0,264  1 
• Dat is (ongeveer) 0,005 1 
 
Opmerking 
Als de kans van 0,26 is berekend in plaats van afgelezen, maximaal 
2 punten voor deze vraag toekennen. 
 

 20 maximumscore 5 
• Als μ = 120 dan is σ = 45,5 – 0,272 ⋅ 120 = 12,86 ≈ 13 1 
• De kans P(107 < IQ < 133) moet worden bepaald 1 
• P(IQ > 107) als μ = 120 is ongeveer 0,84 (aflezen in de figuur) 1 
• P(IQ >133) als μ = 120 is ongeveer 0,16 (aflezen in de figuur) 1 
• P(107 < IQ < 133) = 0,84 – 0,16 = 0,68 (dit klopt dus met de vuistregel) 1 
 
Opmerking 
Voor elk van de af te lezen kansen is de toegestane marge 0,02. 
 
 

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  700025-1-016c* 
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 700025-1-015o2  

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het gehele examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 26 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Je geeft de antwoorden op deze vragen op papier, tenzij anders is aangegeven. 
 
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.

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

totale examentijd 3,5 uur

Vragen 14 tot en met 19

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer wel wordt gebruikt.
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Gemeenteraadsverkiezingen 
 
Op 2 maart 1994 vonden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 
de gemeente Enschede werden 67 787 stemmen uitgebracht. 
 

 Open GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 14,15. 
 
Hier zie je een tabel met de verkiezingsuitslag. In de tweede kolom is af te lezen 
hoeveel stemmen elke partij heeft behaald. In de laatste kolom staat 
aangegeven hoe, op basis van de verkiezingsuitslag, de zetelverdeling in de 
gemeenteraad van Enschede uiteindelijk is geworden. 
Het proces om stemmen om te rekenen naar aantallen zetels is ingewikkeld. We 
gaan daar verderop in deze opgave nader op in. Eerst kijken we alleen naar het 
resultaat van de zetelverdeling. 
 
Uit de tabel volgt dat PvdA, VVD en D66 samen een meerderheid kregen van de 
zetels in de gemeenteraad. Toch hadden deze drie partijen samen geen 
meerderheid van de stemmen.  

4p 14 Laat met behulp van de gegevens in de tabel zien dat PvdA, VVD en D66 samen 
inderdaad een meerderheid aan zetels maar niet een meerderheid aan stemmen 
hebben behaald. 
 
Om te bepalen op hoeveel zetels partijen recht hebben, wordt eerst de kiesdeler 
bepaald. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen te delen door het aantal beschikbare zetels in de gemeenteraad. Voor 
de verkiezingsuitslag van Enschede in 1994 is de kiesdeler gelijk aan  
67787 1738,128

39
≈ .  

Aan de hand van de kiesdeler wordt eerst voor elke partij het aantal volle zetels 
bepaald. Hiervoor deelt men het aantal op die partij uitgebrachte stemmen door 
de kiesdeler. Voor bijvoorbeeld de PvdA is de uitkomst hiervan ongeveer 8,82.  
Daarom heeft de PvdA 8 volle zetels. In de derde kolom van de tabel staat het 
aantal volle zetels van elke partij.  
De beschikbare zetels in de gemeenteraad die nog niet zijn verdeeld met de 
volle zetels, heten de restzetels. Voor de verdeling van de restzetels moet 
volgens de kieswet het systeem van de grootste gemiddelden worden 
gehanteerd. In de kieswet staat dit systeem als volgt beschreven: 
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fragment uit de kieswet 
Bij de verdeling van de restzetels volgens het systeem van de grootste 
gemiddelden wordt voor elke partij in gedachten één zetel opgeteld bij het 
behaalde aantal volle zetels. Vervolgens wordt het aantal op de partij 
uitgebrachte stemmen gedeeld door dit denkbeeldige aantal zetels. Op deze 
wijze wordt voor elke partij het gemiddelde aantal stemmen per zetel bepaald. 
De partij met het grootste gemiddelde krijgt een restzetel toebedeeld.  
Aldus ontstaat een nieuwe tussenstand bij de zetelverdeling. Zolang er nog 
restzetels te verdelen zijn, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald. 
Uitgaande van de nieuwe tussenstand wordt dan wederom in gedachten bij elke 
partij één zetel opgeteld bij het (in de tussenstand) behaalde aantal zetels. 
Wederom wordt de volgende restzetel toebedeeld aan de partij met het grootste 
gemiddelde aantal stemmen per zetel. 
De systematiek voor de restzetelverdeling kan er toe leiden dat een partij meer 
dan één restzetel behaalt. 
 
Aan de hand van de gegevens in het werkblad 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 14,15 kun je bepalen welke 
partij de eerste restzetel krijgt toebedeeld, welke partij de tweede restzetel, 
enzovoort. 

6p 15 Bepaal welke partij de eerste restzetel en welke partij de tweede restzetel krijgt 
toebedeeld. Licht je antwoord met berekeningen toe. 
 
In totaal moesten er in Enschede 6 restzetels verdeeld worden. De zesde en 
laatste restzetel werd toebedeeld aan de PvdA. Veronderstel nu eens dat een 
aantal mensen niet op de PvdA maar op de VVD gestemd zou hebben. Dan kan 
dat gevolgen hebben voor de partij waar de zesde restzetel heen gaat. Om dat 
te onderzoeken gaan we het aantal PvdA-stemmers en VVD-stemmers variëren 
en wel zodanig dat het totale aantal stemmers op de PvdA en VVD samen gelijk 
blijft aan 24 409.  
 

 Open het werkblad GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 16. 
 
Met de schuifbalk die je in dit werkblad ziet, kun je het aantal PvdA-stemmers en 
het aantal VVD-stemmers zelf regelen. Wanneer het aantal VVD-stemmers 
voldoende toeneemt, zal de zesde restzetel naar de VVD in plaats van de PvdA 
gaan. 

4p 16 Onderzoek met de schuifbalk wat het kleinste aantal VVD-stemmers is waarbij 
de VVD in totaal 6 zetels krijgt doordat de zesde restzetel naar de VVD gaat. 
Laat met een berekening zien dat je antwoord inderdaad het kleinst mogelijke 
aantal VVD-stemmers is waarbij de zesde restzetel naar de VVD gaat.  
 

 Sluit Excel af zonder wijzigingen op te slaan. 
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Prognose 

 
Bedrijven berekenen na afloop van elk kalenderjaar de jaaromzet. Hun 
jaaromzet verschilt doorgaans van jaar tot jaar. De verschillen worden voor een 
deel veroorzaakt door toevallige schommelingen en voor een deel door 
geleidelijke veranderingen. Veel bedrijven willen op grond van de omzet in 
eerdere jaren een voorspelling doen van de omzet in het komende jaar. 
Daarbij neemt men als voorspelling niet de omzet van het laatste jaar, maar het 
gemiddelde van bijvoorbeeld de laatste vier of vijf jaar. De bedoeling daarvan is 
dat de toevallige schommelingen min of meer tegen elkaar wegvallen en dus 
niet te veel invloed hebben op de voorspelling. 
Het aantal jaren waarover men het gemiddelde neemt, mag ook weer niet te 
groot zijn, want als er geleidelijke veranderingen optreden, zeggen 
omzetgegevens van de laatste paar jaar meer over de omzet van het volgende 
jaar dan gegevens van lang geleden. 
De reeks jaren waarover het gemiddelde wordt genomen, schuift telkens een 
jaar op. Men spreekt daarom van een voortschrijdend gemiddelde. 
 

 Open PROGNOSEDEMO.  
 
Dit is een demonstratie die is opgebouwd uit 28 schermen. Door op de rode 
pijltjes te klikken kun je naar het volgende of naar het vorige scherm. Wanneer 
je de demonstratie bekijkt kun je zien hoe bij een bedrijf telkens het gemiddelde 
van de laatste 4 jaar wordt gebruikt om de jaaromzet van het jaar daarna te 
voorspellen. De getallen die je ziet zijn in euro’s.  
 

 Sluit de demonstratie af door op de blauwe pijl te klikken. 
 
De jaaromzet van komend jaar kan dus voorspeld worden met behulp van het 
voorschrijdend gemiddelde. We willen deze manier van voorspellen nader 
onderzoeken. Daartoe gaan we in Excel de jaaromzet van een bedrijf over een 
aantal jaren simuleren. Ook zullen we telkens het voorschrijdend gemiddelde 
berekenen.  
 
Om te beginnen, voeren we een simulatie uit waarbij er geen systematische 
veranderingen zijn. Er zijn dus uitsluitend toevallige schommelingen rond een 
constante waarde. 
 

 Open PROGNOSE.XLS Vraag 17.  
 
De gesimuleerde jaaromzet in kolom B is normaal verdeeld met gemiddelde b en 
standaardafwijking s. De waarden van b en s kun je zelf instellen met de 
schuifbalken. Telkens als je b of s verandert wordt er een nieuwe simulatie 
uitgevoerd. Er komen dan in kolom B en in kolom C nieuwe waarden te staan. In 
kolom C wordt telkens het gemiddelde berekend over de 4 jaar die aan dat jaar 
vooraf gingen. De waarden uit kolom B en C staan ook in de grafiek afgebeeld. 
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De 4-jaarsgemiddelden zijn ook normaal verdeeld. Door op F9 te drukken wordt 
er een nieuwe simulatie uitgevoerd. Wanneer je dit een aantal keren doet, kun je 
in de grafiek zien dat de 4-jaarsgemiddelden een veel kleinere spreiding hebben 
dan de omzetcijfers van de afzonderlijke jaren. Dit is in overeenstemming met 
de theorie.  
Anna beweert dat de theoretische standaardafwijking van de 
4-jaarsgemiddelden gelijk is aan 1

4 .s  Sofie beweert dat deze standaardafwijking 

gelijk is aan 1
2 .s  

 
3p 17 Heeft Anna of Sofie gelijk? Licht je antwoord toe. 

 
Men gaat er vaak van uit dat de jaaromzet een lineaire trend vertoont met 
toevallige schommelingen ten opzichte van de trendlijn. We willen onderzoeken 
of het voortschrijdend gemiddelde ook in deze situatie gebruikt kan worden om 
de jaaromzet van het volgende jaar te voorspellen. Daartoe gebruiken we eerst 
een model dat de jaaromzet lineair laat toenemen zonder toevallige 
schommelingen. 
 

 Open het werkblad PROGNOSE.XLS Vraag 18,19.  
 
Voor de jaaromzet J(t) in jaar t geldt nu ( ) .J t a t b= ⋅ +  Zie kolom B. De waarden 
van a en b staan in de cellen G2 en G3. Je kunt deze zelf wijzigen.  
In kolom C staat de voorspelling V(t). Dit is de gemiddelde jaaromzet van de 
afgelopen 4 jaar. 
De waarden uit kolom B en C staan ook in de grafiek. Je ziet dat de 
voorspellingen er steeds wat onder zitten. Wat ook opvalt, is dat het verschil elk 
jaar gelijk is. Wanneer we weten waar dit verschil van afhangt kunnen we de 
werkelijke jaaromzet beter voorspellen. Het constante verschil blijkt af te hangen 
van de gekozen waarde van a en niet van b. 
 

4p 18 Neem onderstaande tabel over en vul deze verder in met behulp van het 
werkblad PROGNOSE.XLS Vraag 18,19. Neem hierbij telkens b = 500. 
 
a 60 40 20 0 
J(t) – V(t)     
 
 
Let op: de laatste vraag van dit deel van het examen staat op de volgende 
pagina. 
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Om de voorspelling V(5) te berekenen staat in cel C6 de Excel-formule  
=SOM(B2:B5)/4. In de cellen daaronder staan overeenkomstige formules.  
Aan de waarden die je in de tabel bij vraag 18 hebt ingevuld, kun je zien hoe het 
verschil tussen J(t) en V(t) afhangt van a. De bedoeling is dat je met behulp 
daarvan een verbeterde versie van de formules uit kolom C in kolom D zet. Deze 
verbeterde voorspelling noemen we W(t). Deze voorspelling moet dus 
overeenstemmen met de jaaromzet volgens het model. Bedenk wel dat men in 
de praktijk nog niet beschikt over toekomstige omzetcijfers. In je formule voor 
een bepaald jaar mag je dan ook alleen gebruik maken van de omzetcijfers van 
de daaraan voorafgaande jaren. 

5p 19 Beschrijf nauwkeurig welke formules je in kolom D moet zetten zodat W(t) gelijk 
is aan J(t). Licht je werkwijze toe. 
 

 Sluit Excel af zonder wijzigingen op te slaan. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer wordt gebruikt. 
 
 

einde  700025-1-015o2* 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

700025-1-015u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1 Compex 
 
 

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 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 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
IQ 

 
 1 maximumscore 4 

• De gevraagde kans is P(X > 140) 1 
• Beschrijven hoe met de GR deze cumulatieve normale kans berekend 

kan worden 1 
• De gevraagde kans is 0,0038 1 
• Dat is ongeveer 4 op de 1000, dus de bewering klopt 1 
 
Opmerking 
Als bij berekening van de bovenstaande normale kans gebruik is gemaakt van 
continuïteitscorrectie, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 

 2 maximumscore 3 
• Bij een IQ van 110,6 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 15,4 1 
• Bij een IQ van 115,3 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 14,1 1 
• Het verschil is (ongeveer) 1,3 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de vergelijking 45,5 – 0,272 ⋅ μ = 0 moet worden 

opgelost 1 

• 45,5μ
0,272

=  (of beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden 

opgelost) 1 
• μ = 167 (of 167,3) 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 4 maximumscore 5 
• Het berekenen van de cumulatieve frequenties 1, 4, 10, 22, 33, 37 (en 

39) 1 
• Het tekenen van de cumulatieve frequentiepolygoon (zie onderstaand 

voorbeeld) 2 
• Het aflezen van de waarde bij persoon 20 1 
• De mediaan is ongeveer 118 1 
 
Voorbeeld van een tekening van een cumulatieve frequentiepolygoon 
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40

50

16015014013012011010090800
IQ
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Opmerkingen 
• Als een kandidaat een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon heeft 

getekend, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
• Als de punten van de (relatieve) cumulatieve frequenties niet boven de 

rechter klassegrenzen zijn getekend, maximaal 4 punten voor deze 
vraag toekennen. 

• Voor het aflezen van de mediaan is een marge van 1 (dus mediaan van 
117 tot en met 119) toegestaan. 

 
 5 maximumscore 5 

• Beschrijven hoe met de GR μ en σ van de steekproef van beroepsgroep 
A met behulp van de klassenmiddens kan worden berekend 1 

• Voor de steekproef van beroepsgroep A geldt: μ ≈ 118 en σ ≈ 13 1 
• Beschrijven hoe met de GR μ en σ van de steekproef van beroepsgroep 

B kan worden berekend 1 
• Voor de steekproef van beroepsgroep B geldt: μ = 123 en σ ≈ 9,2 1 
• ‘Bij een groter gemiddelde hoort een kleinere standaardafwijking’ is 

van toepassing op de steekproeven van beroepsgroepen A en B 1 
 
Opmerking 
Als μ en σ van de steekproef van beroepsgroep A bepaald worden met 
behulp van de frequentiepolygoon die bij de vorige vraag getekend is en 
een van de vuistregels van de normale verdeling, hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

Groenbelegging 
 

 6 maximumscore 3 
• Een boom van 8 jaar levert (ongeveer) 0,0131 m3 hout 1 
• Een boom van 15 jaar levert (ongeveer) 0,0324 m3 hout 1 
• Het verschil is 0,019 (m3) 1 
 
Opmerking 
Als zowel bij een boom van 8 jaar als bij een boom van 15 jaar met de 
gegeven formule gerekend is met een stamdiameter in centimeters in plaats 
van meters, hiervoor in totaal 1 punt in mindering brengen. 
 

 7 maximumscore 5 
• M(8) ≈ 0,0131; M(15) ≈ 0,0324 en M(20) ≈ 0,0635 2 
• M(8)⋅1,147 ≈ 0,0328  1 
• M(8)⋅1,1412 ≈ 0,0631 (of M(15)⋅1,145 ≈ 0,0624) 1 
• 0,0328 respectievelijk 0,0631 komen (ongeveer) overeen met M(15) 

respectievelijk M(20) 1 
of 

• (15) 0,0324 2,47
(8) 0,0131

M
M

≈ ≈   1 

• 
1
72, 47 1,14≈  1 

• (20) 0,0635 1,96
(15) 0,0324

M
M

≈ ≈  1 

• 
1
51,96 1,14≈  1 

• De groeifactor 1,14 per jaar komt overeen met 14% groei per jaar 1 
 
Opmerking 
Als zowel bij vraag 6 als 7 (en 8) gerekend is met een stamdiameter in 
centimeters in plaats van meters, hiervoor bij vraag 7 (en 8) geen punten in 
mindering brengen. 
 

 8 maximumscore 6 
• De spaarrekening levert 5000 ⋅ 1,0820 ≈ 23 300 euro op 1 
• De houtopbrengst na 8 jaar is (ongeveer) 0,013 ⋅ 200 ⋅ 600 = 1560 euro 1 
• De houtopbrengst na 15 jaar is (ongeveer)  

0,032 ⋅ 300 ⋅ 600 = 5760 euro 1 
• De houtopbrengst na 20 jaar is (ongeveer)  

0,063 ⋅ 460 ⋅ 600 = 17 388 euro 1 
• De totale houtopbrengst is naar verwachting ten minste gelijk aan 

ongeveer 24 700 euro 1 
• Dat is ongeveer 1400 euro meer (of 1600 zonder tussentijds afronden) 1 
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Vraag Antwoord Scores

Rijexamen 
 

 9 maximumscore 5 
• Hannie Samson slaagt als zij ten minste 4 van de 9 vragen goed gokt 1 
• Het aantal goed gegokte antwoorden X is binomiaal verdeeld met n = 9 

en p = 1
2

 1 

• P(X ≥ 4) = 1 –  P(X ≤ 3) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 1 
 

 10 maximumscore 4 

• P(4 ja/nee-vragen goed) = 1
16

 1 

• P(3 ja/nee-vragen goed) = 
41 14

2 4
⎛ ⎞⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• P(2 ja/nee-vragen én 1 driekeuzevraag goed) = 
44 1 1 1

2 2 3 8
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 1 

• De slaagkans is ( 7
16

 ≈) 0,44 1 

 
 11 maximumscore 4 

• P(4 keer zakken) = (P(zakken))4 1 
• (P(zakken))4 = 0,11 1 

• P(zakken) = 
1
40,11 ≈ 0,58 1 

• De slaagkans is 0,42 1 
 
 

Verhoudingen 
 

 12 maximumscore 3 
• Voor ‘De Nachtwacht’ is v ≈ 1,204 en dus A ≈ 0,131 1 
• Voor ‘Oog’ is v ≈ 1,404 en dus A ≈ 0,156 1 
• Het antwoord: ‘Oog’ heeft de grootste appreciatiewaarde van beide 1 
 

 13 maximumscore 3 
• Beschrijven hoe met de GR de bij het maximum van A horende waarde 

van v gevonden kan worden 2 
• v ≈ 1,582 1 
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Vraag Antwoord Scores

Gemeenteraadsverkiezingen 
 

 14 maximumscore 4 
• 15 329 + 9080 + 8751 = 33 160 1 
• 33 160 is minder dan de helft van 67 787 1 
• 10 + 5 + 5 = 20 1 
• 20 zetels is meer dan de helft van 39 1 
 

 15 maximumscore 6 
• De denkbeeldige zetelverdeling berekenen die voor elke partij 1 hoger 

is dan de volle zetelverdeling 1 
• In Excel (of met de GR) de gemiddelde aantal stemmen per zetel 

berekenen voor alle partijen 2 
• De 1e restzetel gaat naar het hoogste gemiddelde 1716,7: GroenLinks 1 
• Voor GroenLinks nog 1 denkbeeldige zetel toevoegen en daarbij het 

gemiddelde aantal stemmen per zetel berekenen (voor de andere 
partijen blijft dit gemiddelde ongewijzigd) 1 

• De 2e restzetel gaat naar het nu hoogste gemiddelde 1703,2: PvdA 1 

of 

een toelichting als: 
• E3 = C3 + 1 tot en met E13 = C13 + 1 1 
• F3 = B3/E3 tot en met F13 = B13/E13 2 
• Het grootste getal (1716,7) in kolom F hoort bij GroenLinks. Dus de 1e 

restzetel gaat naar GroenLinks 1 
• Het aantal zetels van GroenLinks met 1 ophogen 1 
• Het grootste getal (1703,2) in kolom F hoort nu bij de PvdA. Dus de 2e 

restzetel gaat naar de PvdA 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Het kleinste aantal VVD-stemmers om 6 zetels te verkrijgen is 9154  1 

• Bij 9154 VVD-stemmers is 9154 1525,7
6

≈  groter dan 15255 1525,5
10

=  

bij de PvdA 2 

• Bij 9153 VVD-stemmers is 9153 1525,5
6

=  kleiner dan 15256 1525,6
10

=  

bij de PvdA 1 
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Vraag Antwoord Scores

Prognose 
 

 17 maximumscore 3 
• Het inzicht dat de n -wet gebruikt moet worden 1 

• Standaardafwijking is 1
2

1
4

s s⋅ = (dus Sofie heeft gelijk) 2 

 
 18 maximumscore 4 

De waarden 150, 100, 50, 0 
 
Opmerking 
Voor elk fout of niet vermeld antwoord 1 punt aftrekken. 
 

 19 maximumscore 5 
• De onderste getallen in de tabel van de vorige vraag zijn steeds 2,5 

maal de bovenste getallen 1 
• Het inzicht dat bij de oude voorspellingen 2,5a moet worden opgeteld 2 
• Een duidelijke beschrijving hoe de formules in kolom D zijn gemaakt 

die waarden opleveren die 2,5a hoger zijn dan die in kolom C 
(bijvoorbeeld in D6 = SOM(B2:B5)/4+2,5*G$2 of  D6 = C6+2,5*G$2 en 
deze naar beneden kopiëren) 2 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 

einde  700025-1-015c* 
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700025-1-017o2 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het gehele examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor dit deel van het examen zijn maximaal 31 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Je geeft de antwoorden op deze vragen op papier, tenzij anders is aangegeven. 
 
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.

tijdvak 1
vrijdag 1 juni

totale examentijd 3,5 uur

Vragen 13 tot en met 19

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer wel wordt gebruikt.
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Presidentsverkiezingen 
 
Elke vier jaar worden er in de Verenigde Staten van Amerika 
presidentsverkiezingen gehouden. In deze opgave zullen we bekijken hoe een 
kandidaat tot president gekozen kan worden.  
 
De Verenigde Staten zijn verdeeld in 50 staten, plus het District of Columbia (de 
hoofdstad Washington), dat hier als 51e staat wordt meegeteld. 
We nemen in deze opgave aan dat er maar twee presidentskandidaten zijn. Bij 
de verkiezingen kunnen de inwoners alleen uit deze twee presidentskandidaten 
kiezen. Per staat wordt gekeken welke kandidaat de meeste stemmen gekregen 
heeft.  
 
Elke staat heeft een aantal kiesmannen, afhankelijk van het aantal inwoners. De 
presidentskandidaat die in een staat de meeste stemmen gekregen heeft, krijgt 
alle kiesmannen van die staat. De kandidaat die in totaal de meeste kiesmannen 
heeft, wordt president. 
 

 Open PRESIDENTSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 13,14,15.  
 
(Mocht je per ongeluk de gegevens in dit werkblad hebben gewijzigd, dan kun je 
altijd de oorspronkelijke gegevens terugkrijgen door het bestand af te sluiten en 
opnieuw op te starten.) 
 
Hier zie je van elke staat het aantal inwoners op 1 april 2000 en het aantal 
kiesmannen. In totaal zijn er 538 kiesmannen. Dus een kandidaat moet ten 
minste 270 kiesmannen hebben om president te worden. 
 
Bij dit systeem kan het gebeuren dat een kandidaat met minder dan de helft van 
de stemmen toch president wordt. We gaan onderzoeken wat het kleinst 
mogelijke percentage van alle stemmen is waarmee een kandidaat president 
kan worden. We nemen aan dat het opkomstpercentage in alle staten even groot 
is, en dat het aantal kiesgerechtigden evenredig is met het aantal inwoners. Bij 
dit onderzoek zul je gebruik moeten maken van het feit dat het aantal inwoners 
per kiesman niet voor elke staat gelijk is. 
 

3p 13 Bereken het aantal inwoners per kiesman voor Wyoming en voor Texas.  
Gebruik hiervoor de gegevens in het werkblad 
PRESIDENTSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 13,14,15. 
 
We gaan nu de staten bij elkaar zoeken die ten minste 270 kiesmannen 
vertegenwoordigen waarbij we het aantal inwoners per kiesman zo klein 
mogelijk willen maken.  
 

6p 14 Bereken het totaal aantal inwoners van deze staten met behulp van het 
werkblad PRESIDENTSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 13,14,15. Licht je werkwijze 
toe. 
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Op basis van het antwoord dat je hebt gevonden bij vraag 14, kun je nu het 
kleinste percentage stemmen berekenen waarmee een kandidaat president kan 
worden. Wanneer je bij vraag 14 geen antwoord hebt gevonden mag je uitgaan 
van 130 miljoen inwoners in de staten die ten minste 270 kiesmannen 
opleveren. 

3p 15 Bereken het kleinste percentage stemmen waarmee een kandidaat president 
kan worden. 
 

 Open het werkblad PRESIDENTSVERKIEZINGEN.XLS Vraag 16.  
 
Dit werkblad bevat dezelfde gegevens als het werkblad Vraag 13,14,15. Je kunt 
zien dat staten met veel inwoners ook meer kiesmannen hebben. De verdeling 
van de 538 kiesmannen over de staten is berekend met behulp van zogenaamde 
prioriteiten. Daarbij heeft elke staat een 1e prioriteit, 2e prioriteit, 3e prioriteit, 
enzovoort. De n-de prioriteit van een staat is het aantal inwoners van die staat 
gedeeld door ( 1)n n + . In formulevorm: 

-
( 1)

aantal inwoners van een staatn de prioriteit van een staat
n n

=
+

 

Bij de verdeling van de kiesmannen wordt telkens gekeken welke staat de 
hoogste prioriteit heeft. Zodra een staat op basis van haar 1e prioriteit een 
kiesman toebedeeld heeft gekregen, doet bij de verdeling van de resterende 
kiesmannen de 1e prioriteit van die staat niet meer mee. In plaats daarvan wordt 
gekeken naar de 2e prioriteit van die staat. Als een staat op basis van de 
2e prioriteit weer een kiesman toebedeeld heeft gekregen, wordt daarna 
gekeken naar de 3e prioriteit van die staat, enzovoort. Op basis van de 
prioriteiten kan worden berekend dat  
 
− de eerste kiesman naar Californië gaat:   1e prioriteit is 23 992 697 
− de tweede kiesman naar Texas gaat:    1e prioriteit is 14 781 356 
− de derde kiesman naar Californië gaat:  2e prioriteit is 13 852 190 
− de vierde kiesman naar New York gaat:   1e prioriteit is 13 438 545 
− de vijfde kiesman naar Florida gaat:    1e prioriteit is 11 334 137 
− de zesde kiesman naar Californië gaat:  3e prioriteit is   9 794 978 
− de zevende kiesman naar Illinois gaat:   1e prioriteit is   8 795 731 
− de achtste kiesman naar Pennsylvania gaat:  1e prioriteit is   8 697 887 
− de negende kiesman naar Texas gaat:   2e prioriteit is   8 534 020 
− de tiende kiesman naar Ohio gaat:    1e prioriteit is   8 043 014 
 
Een dergelijke berekening kun je met behulp van Excel uitvoeren door in 
kolom D alle 1e prioriteiten uit te rekenen, in kolom E alle 2e prioriteiten en zo 
verder. 

5p 16 Bereken welke staten de elfde, de twaalfde en de dertiende kiesman krijgen 
toebedeeld. Licht je werkwijze nauwkeurig toe. 
 

 Sluit Excel af zonder wijzigingen op te slaan. 
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Prognose 

 
Bedrijven berekenen na afloop van elk kalenderjaar de jaaromzet. Hun 
jaaromzet verschilt doorgaans van jaar tot jaar. De verschillen worden voor een 
deel veroorzaakt door toevallige schommelingen en voor een deel door 
geleidelijke veranderingen. Veel bedrijven willen op grond van de omzet in 
eerdere jaren een voorspelling doen van de omzet in het komende jaar. 
Daarbij neemt men als voorspelling niet de omzet van het laatste jaar, maar het 
gemiddelde van bijvoorbeeld de laatste vier of vijf jaar. De bedoeling daarvan is 
dat de toevallige schommelingen min of meer tegen elkaar wegvallen en dus 
niet te veel invloed hebben op de voorspelling. 
Het aantal jaren waarover men het gemiddelde neemt, mag ook weer niet te 
groot zijn, want als er geleidelijke veranderingen optreden, zeggen 
omzetgegevens van de laatste paar jaar meer over de omzet van het volgende 
jaar dan gegevens van lang geleden. 
De reeks jaren waarover het gemiddelde wordt genomen, schuift telkens een 
jaar op. Men spreekt daarom van een voortschrijdend gemiddelde. 
 

 Open PROGNOSEDEMO. 
 
Dit is een demonstratie die is opgebouwd uit 28 schermen. Door op de rode 
pijltjes te klikken kun je naar het volgende of naar het vorige scherm. Wanneer 
je de demonstratie bekijkt kun je zien hoe bij een bedrijf telkens het gemiddelde 
van de laatste 4 jaar wordt gebruikt om de jaaromzet van het jaar daarna te 
voorspellen. De getallen die je ziet zijn in euro’s. 
 

 Sluit de demonstratie af door op de blauwe pijl te klikken. 
 
Men gaat er vaak van uit dat de jaaromzet een lineaire trend vertoont met 
toevallige schommelingen ten opzichte van de trendlijn. We willen onderzoeken 
of het voortschrijdend gemiddelde ook in deze situatie gebruikt kan worden om 
de jaaromzet van het komende jaar te voorspellen. Daartoe gebruiken we eerst 
een model dat de jaaromzet lineair laat toenemen zonder toevallige 
schommelingen. 
 

 Open PROGNOSE.XLS Vraag 17.  
 
Voor de jaaromzet J(t) in jaar t geldt ( )J t a t b= ⋅ + . Zie kolom B. De waarden 
van a en b staan in de cellen G2 en G3. Je kunt deze zelf wijzigen.  
In kolom C staat de voorspelling V(t). Dit is de gemiddelde jaaromzet van de 
afgelopen 4 jaar.  
De waarden uit kolom B en C staan ook in de grafiek. Je ziet dat de 
voorspellingen er steeds wat onder zitten. Wat ook opvalt, is dat het verschil elk 
jaar gelijk is. We gaan na of en hoe dat verschil afhangt van de gekozen 
waarden van a en b. 
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  5 lees verder ►►►

4p 17 Onderzoek met behulp van het werkblad PROGNOSE.XLS Vraag 17 of de 
waarden van a en b invloed hebben op het verschil tussen J(t) en V(t). Voor 
welke waarde(n) van a en b geldt dat de voorspellingen V(t) steeds 100 lager 
zijn dan de werkelijke omzet J(t)? 
 

 Open het werkblad PROGNOSE.XLS Vraag 18. 
 
Dit werkblad komt grotendeels overeen met PROGNOSE.XLS Vraag 17, alleen 
is de voorspelling V(t) nu de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 5 jaar in 
plaats van de afgelopen 4 jaar. Wanneer je in dit bestand een aantal 
verschillende waarden van a en b uitprobeert, zul je zien dat steeds geldt dat 

( ) ( ) 3J t V t a− = . Dit valt te verklaren met de formule ( )J t a t b= ⋅ + . 
 

4p 18 Laat zien waarom voor iedere waarde van a geldt dat ( ) ( ) 3J t V t a− = . 
 
Nu bekijken we een situatie waarin de jaaromzet een lineaire trend vertoont mét 
toevallige schommelingen. 
 

 Open het werkblad PROGNOSE.XLS Vraag 19.  
 
In kolom B staan de gesimuleerde jaaromzetten. Je ziet dat de jaaromzetten 
schommelen rondom een lineaire trend. Telkens als je op F9 drukt, of in een cel 
iets verandert, komt er een nieuwe simulatie. De trendlijn en de mate van 
schommeling veranderen in dat geval. 
In kolom C staan weer de gemiddelden over de afgelopen 5 jaar. Wanneer je 
een aantal keer op F9 drukt, zul je merken dat, net als bij de vorige vraag, het 
voortschrijdend gemiddelde steeds een te lage voorspelling oplevert. 
 
We willen nu in kolom D formules zetten die de beste voorspellingen opleveren. 
De werkwijze waarmee we dit kunnen bereiken begint met een schatting van a, 
de helling van de trendlijn. Vervolgens kun je gebruik maken van wat je bij de 
vorige vragen te weten bent gekomen. Om je te helpen wordt, zodra er een 
waarde in kolom D staat, de bijbehorende grafiek getekend (groene 
driehoekjes). 
Bedenk wel dat men in de praktijk nog niet beschikt over toekomstige 
omzetcijfers. In je formule voor een bepaald jaar mag je dan ook alleen gebruik 
maken van de omzetcijfers (en eventueel de voorspellingen) van de daaraan 
voorafgaande jaren.  

6p 19 Beschrijf nauwkeurig welke formules je, wanneer je bovenstaande werkwijze 
volgt, in kolom D moet zetten om de beste voorspellingen te krijgen.  
 

 Sluit Excel af zonder wijzigingen op te slaan. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer wordt gebruikt. 
 

einde  700025-1-017o2* 
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einde  700025-1-017u* 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 wiskunde A1,2 Compex 
 
 

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 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
IQ 

 
 1 maximumscore 3 

• Bij een IQ van 110,6 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 15,4 1 
• Bij een IQ van 115,3 hoort een standaardafwijking van (ongeveer) 14,1 1 
• Het verschil is (ongeveer) 1,3 1 
 

 2 maximumscore 4 
• σ = 45,5 – 0,272 ⋅ 122 1 
• σ = 12,316 1 
• Beschrijven hoe met de GR de cumulatieve normale kans P(IQ > 115) 

kan worden berekend 1 
• De gevraagde kans is 0,715 1 
 

 3 maximumscore 3 
• Aflezen uit grafiek: de kans voor één persoon is ongeveer 0,26 (of 0,25 

of 0,27) 1 
• De gevraagde kans voor vier personen is ongeveer 0,264  1 
• Dat is (ongeveer) 0,005 1 
 
Opmerking 
Als de kans van 0,26 is berekend in plaats van afgelezen, maximaal 
2 punten voor deze vraag toekennen. 
 
 

Gevoelstemperatuur 
 

 4 maximumscore 5 
• C 33 (20 33) (0,550 0,0454 12 0, 417 12)G = + − ⋅ − ⋅ + ⋅  1 
• GC ≈ 14,1535 (of 14,2) 1 
• Het opstellen van de vergelijking  

33 (16 33) (0,550 0,0454 0,417 ) 14,1535w w+ − ⋅ − ⋅ + ⋅ =  (of 14,2) 1 
• Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost 1 
• Het antwoord: (ongeveer) 2,7 (m/s) 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 3 
• Het tekenen van beide grafieken op de GR 1 
• Beschrijven hoe het snijpunt van deze grafieken met de GR berekend 

kan worden 1 
• Het antwoord: 4,22 (m/s) 1 
of 
• Uit

( ) ( )33 33 0,474 0,0454 0,454 33 33 0,550 0,0454 0,417w w w w− ⋅ − + = − ⋅ − +

volgt 0, 474 0,454 0,550 0,417w w+ = +  1 
• 0,037 0,076w =  1 
• Het antwoord: 4,22 (m/s) 1 
 

 6 maximumscore 6 
• Het inzicht dat het minimum van de grafiek moet worden bepaald, 

omdat een stijgende gevoelstemperatuur bij een toenemende 
windsnelheid niet realistisch is 1 

• GC herschrijven tot C 14,85 1, 4982 13,761G w w= + ⋅ − ⋅  (of 
1
2

C 14,85 1,4982 13,761G w w= + ⋅ − ⋅ ) 1 

• ( )C
6,88051,4982G

w
′ = −  (of ( )

1
2

C 1,4982 6,8805G w
−′ = − ⋅ ) 2 

• 6,88051,4982 0
w

− =  1 

• Het antwoord: 21,09 (m/s) 1 
 
 

Rijexamen 
 

 7 maximumscore 5 
• Hannie Samson slaagt als zij ten minste 4 van de 9 vragen goed gokt 1 
• Het aantal goed gegokte antwoorden X is binomiaal verdeeld met n = 9 

en p = 1
2

 1 

• P(X ≥ 4) = 1 – P(X ≤ 3) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord: 0,75 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 4 

• P(4 ja/nee-vragen goed) = 1
16

 1 

• P(3 ja/nee-vragen goed) = 
41 14

2 4
⎛ ⎞⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1 

• P(2 ja/nee-vragen én 1 driekeuzevraag goed) = 
44 1 1 1

2 2 3 8
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 1 

• De slaagkans is ( 7
16

 ≈) 0,44 1 

 
 9 maximumscore 4 

• P(4 keer zakken) = (P(zakken))4 1 
• (P(zakken))4 = 0,11 1 

• P(zakken) = 
1
40,11  ≈ 0,58 1 

• De slaagkans is 0,42 1 
 

 10 maximumscore 6 
• De hypothesen H0: p = 0,655 en H1: p > 0,655 1 
• P(X ≥  17 | n = 20, p = 0,655) moet berekend worden 1 
• P(X ≥  17) = 1 – P(X ≤  16)  1 
• Beschrijven hoe met de GR de bovenstaande kans kan worden berekend 1 
• De uitkomst (ongeveer) 0,05 1 
• Dit is groter dan 0,01 dus de rijschoolhouder mag niet concluderen dat 

zijn rijschool een significant beter resultaat heeft behaald vergeleken 
met het landelijke cijfer 1 

 
 

Honingbijen 
 

 11 maximumscore 3 

• Het inzicht dat de vergelijking 3616
1x

=
+

 dient te worden opgelost  1 

• Het vinden van de oplossing: 1,25 km (algebraïsch of met de GR)  1 
• Het antwoord 1250 m  1 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 5 
• 2 1 1x x= −  en 2 11,4y y= ⋅  1 

• 2
2

36
1

y
x

=
+

 kan geschreven worden als 1
1

361, 4y
x

=  1 

• Substitutie van 1
1

36
1

y
x

=
+

 geeft 
1 1

1, 4 1
1x x
=

+
 1 

• De oplossing x1 = 2,5 km 1 
• De andere afstand x2 = 1,5 km 1 
 
Opmerking 
Als via gericht proberen een correcte oplossing gevonden wordt, hiervoor 
geen punten in mindering brengen.  
 
 
Presidentsverkiezingen 
 

 13 maximumscore 3 
• Bijvoorbeeld D3 = B3/C3 tot en met D53 = B53/C53 (of beschrijven hoe 

dit met de GR kan worden berekend) 1 
• Voor Wyoming is dat (ongeveer) 165 101 (inwoners per kiesman) 1 
• Voor Texas is dat (ongeveer) 614 823 (inwoners per kiesman) 1 
 

 14 maximumscore 6 
• De rijen sorteren op de kolom met het aantal inwoners per kiesman  2 
• De gesorteerde staten tot en met Virginia leveren 271 kiesmannen 2 
• Om 270 kiesmannen te verkrijgen kun je het beste Massachusetts 

verruilen voor Indiana  1 
• Het aantal inwoners in deze staten is 

123 335 389 – 6 355 568 + 6 090 782 = 123 070 603  
(of ongeveer 123 miljoen) 1 

 
Opmerking 
Wanneer een kandidaat niet gesorteerd heeft op aantallen inwoners per 
kiesman verliest hij een punt en moeten de punten als volgt worden 
toegekend: 
• Berekening cumulatieve waarden van het aantal kiesmannen via 

bijvoorbeeld:  
E3 = C3 en vervolgens E4 = E3+C4 tot en met E53 = E52+C53 2 

• De staten Wyoming tot en met North Carolina leveren 282 kiesmannen 1 
• Voor 270 kiesmannen kun je het beste Massachusetts weglaten  1 
• Het aantal inwoners in deze staten is  

129 426 171 – 6 355 568 = 123 070 603 (of ongeveer 123 miljoen) 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 3 
• Om te winnen is het voldoende als in elk van de staten zoals genoemd 

in vraag 14 een kandidaat de helft (+1) van de stemmen heeft gekregen.  
Het aantal benodigde stemmen in die staten is (evenredig met) 61,5 
miljoen (inwoners)  1 

• Totaal aantal stemmen van alle 51 staten is (evenredig met) 282 miljoen 
(inwoners) 1 

• Dit betekent dat met 61,5 100% 22%
282

⋅ ≈  van alle stemmen een kandidaat 

tot president kan worden gekozen 1 
 
Opmerking 
Wanneer correct verder is gerekend met een foutief aantal inwoners 
verkregen in vraag 14 of met de gegeven 130 miljoen, in deze vraag geen 
punten aftrekken. 
 

 16 maximumscore 5 
• 11e kiesman gaat naar New York  (2e prioriteit is 7 758 748) 1 
• 12e kiesman gaat naar Californië  (4e prioriteit is 7 587 157) 1 
• 13e kiesman gaat naar  Michigan  (1e prioriteit is 7 039 834) 1 
• Gebruik van 2 , 6 , 12 , 20 , enzovoort in de toelichting 1 
• Bijvoorbeeld D3 = B3/ 2  tot en met D53 = B53/ 2  ; E3 = B3/ 6  tot 

en met E53 = B53/ 6  ; F3 = B3/ 12  tot en met F53 = B53/ 12  ; 
G3 = B3/ 20  tot en met G53 = B53/ 20  en H3 = B3/ 30  tot en met 
H53 = B53/ 30  1 

 
 
Prognose 
 

 17 maximumscore 4 
• De waarde van b heeft geen invloed op het verschil 1 
• De waarde van a heeft wel invloed op het verschil 1 
• Het antwoord a = 40, b mag elke waarde hebben 2 
 

Pagina: 1445Voor 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).
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 4 
• V(t) is het gemiddelde van de vijf waarden J(t – 5) tot en met J(t – 1) 1 
• Dat gemiddelde is gelijk aan de middelste waarde J(t – 3) 1 
• J(t) – J(t – 3) = 3a 1 
• De opmerking dat de laatste twee beweringen gelden omdat J lineair is  1 

of 

• V(t) is het gemiddelde van de vijf waarden J(t – 5) tot en met J(t – 1)  1 

• ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5 4 3 2 1
5

a t b a t b a t b a t b a t b
V t

− + + − + + − + + − + + − +
=  1 

• ( ) 5 5 15
5

at b aV t + −
=  1 

• ( ) ( )3 3V t at b a J t a= + − = −  (dus J(t) – V(t) = 3a) 1 
 

 19 maximumscore 6 
• De voorspellingen zijn (gemiddeld) 3a te laag 1 
• Een manier om a te schatten uit de gegevens over voorgaande jaren, 

bijvoorbeeld de gemiddelde toename van de eerste vijf jaar of van de 
voorgaande jaaromzetten of de voortschrijdende gemiddelden 2 

• Een verbeterde voorspelling, bijvoorbeeld: het voortschrijdend 
gemiddelde + 3 × de geschatte waarde van a 1 

• Een duidelijke beschrijving hoe formules in kolom D zijn gemaakt die 
voorspellingen opleveren die 3 × de geschatte waarde van a hoger zijn 
dan die in kolom C (bijvoorbeeld in D7 de formule = C7+3*(B6–B2)/4 
en deze naar beneden kopiëren) 2 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 

einde  700025-1-017c* 
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700049-2-014o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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 700049-2-014o 2 lees verder ►►►

Vakanties 
 
In het najaar van 2003 is een enquête gehouden onder 3000 Nederlanders 
waarin gevraagd werd op welke wijze zij hun vakantie hadden geboekt in de 
jaren 2002 en 2003. Men onderscheidde daarbij drie mogelijkheden:  
− boeken via reisbureau; 
− boeken via internet; 
− boeken op een andere manier. 
In tabel 1 zijn enkele resultaten uit deze enquête weergegeven. 
 
tabel 1 
Vakantieboekingen 

manier van 
boeken in 2002 

aantal boekingen 
in 2002 

overgangspercentages naar manier van 
boeken in 2003 

  reisbureau internet anders 
reisbureau 1200 70% 24% 6% 

internet 940 5% 90% 5% 
anders 860 20% 30% 50% 

 
Uit de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat 24% van de mensen die in 2002 hun 
vakantie via een reisbureau hadden geboekt, dit in 2003 via internet deden. En 
ook dat 90% van de mensen die in 2002 via internet hadden geboekt, dit in 2003 
weer deden. 
 
Het aantal geënquêteerden dat via internet de vakantie had geboekt, was in 
2003 groter dan in 2002. 

4p 1 Bereken met hoeveel procent dit aantal was toegenomen. 
 
Niet alleen bij de 3000 geënquêteerden nam het aantal internetboekingen toe, 
ook landelijk was dit het geval. Uit het onderzoek ‘Consumer’s Choice of 
Channels’ van Deloitte bleek namelijk dat in 2004 in Nederland de helft van alle 
reizen via internet was geboekt. In 2003 was dit nog maar 35%. 
Mede op grond van deze uitkomsten heeft men een formule opgesteld, die het 
percentage internetboekingen goed benadert. Deze formule ziet er als volgt uit: 

 
222( )

3 43 (0,43)tP t =
+ ⋅

 

In deze formule is t in jaren, waarbij t = 0 correspondeert met het jaar 2000. P is 
het percentage van alle vakanties dat in dat jaar is geboekt via internet. 
 

3p 2 Onderzoek hoeveel procent van de vakanties volgens de formule voor P op den 
duur via internet zal worden geboekt.  
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 700049-2-014o 3 lees verder ►►►

De grafiek van P stijgt steeds minder snel voor waarden van t die groter zijn 
dan 5.  
We zeggen dat het aantal internetboekingen in een kalenderjaar niet 
noemenswaardig meer stijgt wanneer het percentage P in dat kalenderjaar 
minder dan 1 is toegenomen vergeleken met het voorafgaande jaar. 

4p 3 Bepaal in welk jaar het aantal internetboekingen voor het eerst niet 
noemenswaardig meer stijgt. 
 
Niet alleen in Nederland is onderzoek gedaan naar de manier waarop een 
vakantie wordt geboekt. Uit een ander onderzoek is onderstaande figuur 1 
afkomstig. Deze figuur heeft betrekking op de totale omzet van de Europese 
reisindustrie.  
 
figuur 1 
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In de figuur kun je de jaarlijkse omzet van de totale Europese reisindustrie 
aflezen voor de jaren 1998 tot en met 2004. Zo zie je bijvoorbeeld dat in het jaar 
2000 de omzet 247 miljard euro was, waarvan 1,0% afkomstig was van 
boekingen via internet. 
Met behulp van figuur 1 kunnen we voor 2001, 2002, 2003 en 2004 de omzet 
berekenen van de reizen die geboekt zijn via internet. Die omzet is ieder jaar 
toegenomen. 

5p 4 Laat zien dat deze omzet in de periode 2001-2004 niet exponentieel is 
toegenomen. 
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 700049-2-014o 4 lees verder ►►►

Voetbalstress 
 
In Nederland sterven jaarlijks duizenden mannen aan een hartaanval. In figuur 2 
staat een grafiek van de sterfte ten gevolge van een hartaanval.  
 
figuur 2  
Sterfte ten gevolge van een hartaanval bij mannen 

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
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Omdat de omvang van de bevolking voortdurend verandert, geeft men de sterfte 
ten gevolge van een hartaanval aan met het sterftecijfer. Dat is het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van een hartaanval per 100 000 personen. In 1979 
was dit sterftecijfer voor mannen 203,0. De grafiek in figuur 2 is geïndexeerd ten 
opzichte van het sterftecijfer van 1979. 
 
In 1995 waren in Nederland ongeveer 7,6 miljoen mannen.  

5p 5 Laat met een berekening zien dat er in 1995 per dag gemiddeld ongeveer 
23 mannen aan een hartaanval zijn overleden.  
 
Het aantal mensen dat aan een hartaanval overlijdt, is niet elke dag even groot. 
In figuur 3 zie je een staafdiagram met de aantallen sterfgevallen bij mannen ten 
gevolge van een hartaanval in de periode van 17 tot en met 27 juni 1996. 
 
figuur 3  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

50

40

30

20

10

0

juni 1996

aantal
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 700049-2-014o 5 lees verder ►►►

Van de aantallen sterfgevallen per dag in deze periode kunnen we het 
gemiddelde en de standaardafwijking berekenen. 

3p 6 Bereken dit gemiddelde en deze standaardafwijking. 
 
Het aantal mannen dat in de zomermaanden per dag overlijdt aan een hartaanval is 
bij benadering normaal verdeeld met gemiddelde 27,6 en standaardafwijking 4,1.  
 
In figuur 3 zijn de 90%-grenzen van deze verdeling met stippellijnen aangegeven. Dat 
betekent dat naar verwachting 90% van de staafjes een lengte heeft die tussen deze 
twee grenzen ligt. Deze twee grenzen liggen symmetrisch ten opzichte van het 
gemiddelde. In figuur 3 is te zien dat de grenzen in de buurt van 20 en 35 liggen. 
Met behulp van de hierboven genoemde normale benadering kun je deze twee 
grenzen nauwkeurig berekenen. 

4p 7 Bereken deze twee grenzen in één decimaal nauwkeurig. 
 
De periode van 17 tot en met 27 juni 1996 is interessant omdat op 22 juni 1996 
een voetbalwedstrijd werd gespeeld: Nederland – Frankrijk in de kwartfinale van 
het Europees Kampioenschap. Die wedstrijd was tot het einde spannend. 
Uiteindelijk moest de beslissing vallen door middel van een serie strafschoppen. 
Omdat Nederland de laatste strafschop miste, verloor Nederland. Op die dag 
was het aantal sterfgevallen bij mannen ten gevolge van een hartaanval 
opvallend hoog. In figuur 3 kun je zien dat het er die dag 41 waren.  
We vragen ons af of dit toeval is. Daartoe kijken we naar de kans dat op een 
willekeurige zomerse dag 41 of meer mannen overlijden ten gevolge van een 
hartaanval. We gaan hierbij uit van de normale verdeling met gemiddelde 27,6 
en standaardafwijking 4,1. 

4p 8 Bereken deze kans.  
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Elektriciteit  
 
In november 2004 maakte energiebedrijf Essent de tarieven voor de levering 
van elektriciteit bekend voor het jaar 2005. 
In tabel 2 staan de bedragen, inclusief BTW, voor huishoudens met een 
zogenaamde enkeltariefmeter. Zoals je kunt zien, kunnen klanten bij Essent 
kiezen uit drie tarieven. 
 
tabel 2  
Elektriciteitstarieven 2005 
 vaste kosten 

per jaar 
enkeltarief 
kWh-prijs 

KeuzeTarief Budget € 0,00 € 0,0814 
KeuzeTarief Standaard € 17,85 € 0,0635 
KeuzeTarief Plus € 35,70 € 0,0602 
  kWh = kilowattuur 

 
Naast de tarieven voor elektriciteit moeten de klanten ook nog energiebelasting 
betalen. Deze energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van het 
elektriciteitsverbruik. Zie tabel 3. 
 
tabel 3  
Energiebelasting Elektriciteit 2005 

1 – 10 000 kWh (per kWh)   € 0,0832 
10 001 – 50 000 kWh (per kWh)    € 0,0381 
Heffingskorting Energiebelasting (per jaar) – € 230,86 

 
De heffingskorting is een bedrag dat op de energiebelasting in mindering wordt 
gebracht. Voor een verbruik van minstens 2775 kWh is die korting € 230,86. 
 
De familie Vliet verbruikt 3200 kWh per jaar. 

3p 9 Bereken hoe hoog hun elektriciteitsrekening is wanneer er gekozen is voor het 
KeuzeTarief Standaard. 
 
In een consumentenonderzoek wil men graag een overzicht opnemen waarin 
een klant bij elk verbruik kan zien welk KeuzeTarief het voordeligst is.  
Volgens tabel 3 hangt de energiebelasting niet af van het KeuzeTarief. Daarom 
laten we de energiebelasting hier buiten beschouwing. Voor de berekeningen 
die nodig zijn om het overzicht te maken, heb je dan alleen tabel 2 nodig. In het 
overzicht beperkt men zich tot een verbruik van 0 kWh tot 6000 kWh. 

6p 10 Bereken vanaf welk verbruik KeuzeTarief Standaard voordeliger is dan 
KeuzeTarief Budget en vanaf welk verbruik KeuzeTarief Plus voordeliger is dan 
KeuzeTarief Standaard. 
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 700049-2-014o 7 lees verder ►►►

Essent kent ook tarieven voor huishoudens die een elektriciteitsmeter gebruiken 
waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen laagtarief en normaaltarief.  
Het laagtarief wordt berekend voor elektriciteitsverbruik in het weekend en  
’s nachts van 23.00 tot 7.00 uur, het normaaltarief op de andere tijden.  
 
De tarieven in deze situatie staan in tabel 4. Ook hier zijn alle bedragen inclusief 
BTW. 
 
tabel 4  
Elektriciteitstarieven 2005 
 vaste kosten 

per jaar 
laagtarief 
kWh-prijs 

normaaltarief 
kWh-prijs 

KeuzeTarief Budget € 0,00 € 0,0520 € 0,0970 
KeuzeTarief Standaard € 17,85 € 0,0419 € 0,0749 
KeuzeTarief Plus € 35,70 € 0,0364 € 0,0743 

 
We gaan uit van een huishouden met een jaarverbruik van 3500 kWh dat 
gebruik maakt van KeuzeTarief Standaard. We laten de vaste kosten en de 
energiebelasting buiten beschouwing.  
Voor een huishouden dat maar 1000 van de 3500 kWh volgens het laagtarief 
verbruikt, zijn de kosten € 229,15. Dit huishouden is in dat geval duurder uit dan 
met het enkeltarief volgens tabel 2.  
Als het huishouden 2000 van de 3500 kWh volgens het laagtarief zou 
verbruiken, was het goedkoper uit dan met het enkeltarief. 

5p 11 Bereken hoeveel kWh ten minste volgens het laagtarief verbruikt moet worden 
om goedkoper uit te zijn dan met het enkeltarief.  
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Kangoeroe  
 
Veel middelbare scholen doen jaarlijks mee aan de Europese Kangoeroe reken- 
en wiskundewedstrijd. Deze wedstrijd dankt zijn naam aan zijn Australische 
oorsprong. 

 
Tijdens de wedstrijd krijgen de leerlingen 30 vragen voorgelegd. Bij elke vraag 
worden 5 mogelijke antwoorden gegeven, waarvan er precies één goed is. 
 
Door tijdgebrek heeft Wieke vorig jaar bij de laatste vier vragen moeten gokken. 
Op goed geluk vulde zij bij elk van deze vragen één van de vijf mogelijke 
antwoorden in. Zo had ze een kans om minstens twee van deze vier vragen 
goed te gokken. 

4p 12 Bereken deze kans. 
 
Elke goed beantwoorde vraag levert punten op, maar een fout antwoord levert 
strafpunten op. Het aantal punten en strafpunten hangt af van het nummer van 
de vraag; de vragen zijn daarbij in 3 groepen verdeeld. 
− de vragen 1 tot en met 10 leveren 3 punten per goed antwoord op en  

3
4  strafpunt per fout antwoord; 

− de vragen 11 tot en met 20 leveren 4 punten per goed antwoord op en 
1 strafpunt per fout antwoord; 

− de vragen 21 tot en met 30 leveren 5 punten per goed antwoord op en  
1
41  strafpunt per fout antwoord. 

Per vraag mag je slechts één antwoord kiezen. Als je geen antwoord invult, krijg 
je geen punten, maar ook geen strafpunten voor die vraag. 
 
Wieke vraagt zich af of het niet beter is om een vraag waarvan je het antwoord 
niet weet, onbeantwoord te laten. Je kunt dan weliswaar geen punten verdienen, 
maar je krijgt in elk geval ook geen strafpunten.  
Wieke berekent dat bij gokken de verwachtingswaarde van het aantal punten bij 
de vragen 1 tot en met 10 gelijk is aan 0. Het maakt dus bij deze vragen niet uit 
of je gokt of geen antwoord invult. 

4p 13 Onderzoek hoe dat zit bij de andere vragen door de verwachtingswaarde van 
het aantal punten bij gokken te berekenen bij een van de vragen 11 tot en met 
20 en bij een van de vragen 21 tot en met 30. 
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Naast de genoemde punten en strafpunten krijgt elke deelnemende leerling 
30 punten om mee te beginnen. Wanneer je hier de behaalde punten bij optelt 
en de strafpunten er van aftrekt, krijg je de eindscore.  
 
We gaan onderzoeken wat er kan gebeuren met de eindscore van een leerling 
die bij elke vraag willekeurig een antwoord invult en geen vragen open laat.  
In de tabel op de bijlage staan de kansen op verschillende eindscores. 
Daarnaast staan ook de cumulatieve kansen. De kans dat een leerling die alle 
antwoorden gokt een eindscore van bijvoorbeeld 40 punten haalt, is gelijk aan 
0,02744. De kans op een eindscore van 40 punten of minder is 0,82869. 
 
Vier deelnemers aan de Kangoeroewedstrijd hebben besloten om bij alle vragen 
het antwoord te gokken. Ze hopen dat ze daarmee minimaal de beginscore van 
30 punten halen.  

4p 14 Bereken de kans dat van deze vier deelnemers er twee een score van 30 punten 
of meer halen en de andere twee deelnemers niet. 
 
De kansen die in de tabel op de bijlage staan, kunnen we ook berekenen. Dat 
gaan we hier doen voor de kans dat de eindscore gelijk is aan 7,5 punten. 
Volgens de tabel is deze kans gelijk aan 0,00348.  
De eindscore van 7,5 punten kun je alleen behalen wanneer je van de vragen 1 
tot en met 10 er precies 2 goed en 8 fout hebt en de overige 20 vragen allemaal 
fout. 

5p 15 Toon aan dat de kans op een eindscore van 7,5 punten ongeveer 0,00348 is. 
 
In de tabel kun je zien dat een eindscore van 0 punten wel mogelijk is, maar een 
eindscore van 1,25 of 2,5 punten niet. 

4p 16 Leg uit waarom een eindscore van 1,25 of 2,5 punten niet mogelijk is. 
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DISK 
 
Een hobbycomputerclub geeft elke maand het tijdschrift DISK uit, waarop alleen 
eigen leden zich kunnen abonneren. Gedurende lange tijd is het aantal 
abonnees gelijk aan 90. Omdat de computerclub maar liefst 5400 leden telt, 
heeft men besloten een reclamecampagne te starten om meer leden te werven 
voor een abonnement op DISK. 
De campagne heeft succes: al na één maand zijn er 17 nieuwe abonnees, een 
maand later hebben zich weer nieuwe abonnees aangemeld en wel 21. Tabel 5 
geeft dit verloop voor de eerste maanden weer. 
 
tabel 5 
n (maandnummer)  0 1 2 3 4 
An (aantal nieuwe abonnees in deze maand)   17 21 25 … 
Nn (totale aantal abonnees na deze maand)  90 107 128 153 … 

 
De eerste drie maanden geldt voor An de formule: An = 4n + 13. Neem bij de 
vragen 17, 18 en 19 aan dat deze formule ook geldt voor alle volgende 
maanden.  
 

3p 17 Bereken het totale aantal abonnees na 6 maanden. 
 
Met behulp van de formule voor An kan een formule worden opgesteld voor het 
totale aantal abonnees Nn. Deze formule kan geschreven worden als  
Nn = an2 + bn + c. Hierin is a = 2. 

4p 18 Bereken b en c. 
 
Als het totale aantal abonnees zo blijft toenemen, zal DISK op zeker moment 
meer dan 1000 abonnees hebben. 

3p 19 Laat zien dat er dan na 18 maanden voor het eerst meer dan 1000 abonnees 
zullen zijn. 
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 700049-2-014o 11 lees verder ►►►

De formules voor Nn en An zijn niet realistisch. Het aantal abonnees zal bij de 
start van de reclamecampagne snel toenemen en na verloop van tijd minder 
snel toenemen. Het totale aantal abonnees op DISK zal nooit groter kunnen zijn 
dan het aantal leden. Deze ontwikkeling is in figuur 4 met een globale grafiek 
weergegeven. 
 
figuur 4 

tijd

aantal

 
De volgende formule geeft de ontwikkeling van het totale aantal abonnees beter 
weer:  

 1 0, 2 (1 )
5400

n
n n n

T
T T T+ = + ⋅ ⋅ −  en T0 = 90  

In deze formule is Tn het totale aantal abonnees na n maanden. 
4p 20 Onderzoek met behulp van deze formule na hoeveel maanden er voor het eerst 

meer dan 1000 abonnees zijn. 
 

einde  700049-2-014o* 
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wiskunde A1 VWO 2007-2 
 

bijlage 
 
 

    14, 15 en 16 
 

score kans cum. kans  
0,00124  0,00124  

 0  0,00124  
 0  0,00124  
 0,00309  0,00433  

0,00309  0,00743  
 0,00309  0,01052  

 0,00348  0,01400  
 0,00774  0,02174  

 0,01122  0,03296  
 0,01006  0,04302  

 0,01219  0,05520  
 0,01741  0,07261  

 0,02268  0,09529  
 0,02321  0,11850  

 0,02430  0,14280  
 0,03019  0,17299  

 0,03511  0,20810  
 0,03663  0,24473  

 0,03669  0,28142  
 0,04011  0,32154  

0,04393  0,36546  
 0,04426  0,40972  

 0,04323  0,45294  
 0,04349  0,49643  

0,04465  0,54108  
 0,04363  0,58471  

 0,04111  0,62582  
 0,03923  0,66505  

0,03793  0,70298  
 0,03583  0,73881  

 0,03266  0,77147  
 0,02979  0,80125  

0,02744  0,82869  

score kans cum. kans
0,02493  0,85363  
0,02206  0,87568  
0,01933  0,89501  
0,01706  0,91207  
0,01494  0,92701  
0,01280  0,93981  
0,01084  0,95065  
0,00919  0,95984  
0,00777  0,96761  
0,00645  0,97406  
0,00529  0,97935  
0,00433  0,98368  
0,00353  0,98721  
0,00284  0,99005  
0,00226  0 ,99231  
0,00179  0,99409  
0,00141  0,99550  
0,00110  0,99660  
0,00085  0,99745  
0,00065  0,99810  
0,00050  0,99859  
0,00037  0,99897  
0,00028  0,99925  
0,00021  0,99945  
0,00015  0,99961  
0,00011  0,99972  
0,00008  0,99980  
0,00006  0,99986  
0,00004  0,99990  
0,00003  0,99993  
0,00002  0,99995  
0
.....
,00001  0

.....
,99997  

  0
  1,25
  2,5
  3,75
  5
  6,25
  7,5
  8,75
10
11,25
12,5
13,75
15
16,25
17,5
18,75
20
21,25
22,5
23,75
25
26,25
27,5
28,75
30
31,25
32,5
33,75
35
36,25
37,5
38,75
40

41,25
42,5
43,75
45
46,25
47,5
48,75
50
51,25
52,5
53,75
55
56,25
57,5
58,75
60
61,25
62,5
63,75
65
66,25
67,5
68,75
70
71,25
72,5
73,75
75
76,25
77,5
78,75
80
.....

 

einde  einde  700049-2-014b* 
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 700049-2-014c 1 lees verder 

Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1 
 
 

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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 700049-2-014c 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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 700049-2-014c 3 lees verder 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vakanties 

 
 1 maximumscore 4 

• De aantallen internetboekingen zijn respectievelijk 288, 846, 258 2 
• Dat is samen 1392 1 
• Het antwoord 48 (%) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Er moet gekeken worden naar een grote waarde van t 1 
• Het inzicht dat 43 (0,43)t⋅ naar 0 nadert voor grote waarden van t 1 

• De grenswaarde is dan 222 74
3

= (%) 1 

of 
• Er moet gekeken worden naar een grote waarde van t  1 
• Aangeven hoe daarbij de GR kan worden gebruikt 1 
• De grenswaarde is 74 (%) 1 
 

 3 maximumscore 4 
• P(7) ≈ 71,23,  P(8) ≈ 72,78,  P(9) ≈ 73,47 1 
• P(8) – P(7) is groter dan 1 1 
• P(9) – P(8) is kleiner dan 1 1 
• Het antwoord 2009 1 
 

 4 maximumscore 5 
• De jaarlijkse omzetten zijn respectievelijk (ongeveer) 4,9; 8,5; 12,8 en 

17 (miljard) 2 
• De groeifactoren zijn respectievelijk (ongeveer) 1,7; 1,5; 1,3 2 
• De groeifactoren zijn niet (bij benadering) gelijk, dus er is geen sprake 

van exponentiële toename 1 
 
Opmerking 
Als de conclusie wordt gebaseerd op twee berekende groeifactoren, voor 
deze vraag hoogstens 4 punten toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Voetbalstress 
 

 5 maximumscore 5 
• Aflezen uit de grafiek dat het indexcijfer in 1995 (ongeveer) 55 is 1 
• Het sterftecijfer in 1995 was dus 55% van het sterftecijfer in 1979 1 

• Ten gevolge van een hartaanval overleden 55 203 111,7
100

⋅ ≈  per  

100 000 mannen  1 

• Dat waren in 1995 dus 7600000111,7 8485
100000

⋅ ≈  mannen 1 

• Dat zijn gemiddeld 8485 23
365

≈  mannen per dag 1 

 
 6 maximumscore 3 

• Invoeren van de getallen 30, 30, 24, 22, 31, 41, 21, 25, 31, 28 en 28 in de 
GR  1 

• Het gemiddelde is 28,3 1 
• De standaardafwijking is 5,3 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Gebruik van de waarden 0,05 voor de linkergrens en 0,95 voor de 

rechtergrens 1 
• Beschrijven hoe de GR kan worden gebruikt om de twee grenzen te 

berekenen 1 
• De linkergrens is 20,9 1 
• De rechtergrens is 34,3 1 
 

 8 maximumscore 4 
• De gevraagde kans is P(X ≥ 40,5 | μ = 27,6 en σ = 4,1) 2 
• Aangeven hoe deze kans met de GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord (ongeveer) 0,0008  1 
 
Opmerking 
Als gewerkt wordt zonder continuïteitscorrectie, voor deze vraag hoogstens 
3 punten toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

Elektriciteit 
 

 9 maximumscore 3 
• De elektriciteitskosten zijn 17,85 + 3200⋅0,0635 = 221,05 euro 1 
• De energiebelasting is 3200 ⋅ 0,0832 – 230,86 = 35,38 euro 1 
• Het gevraagde bedrag is 256,43 euro 1 
 

 10 maximumscore 6 
• Een vergelijking opstellen voor Budget en Standaard: 

0,0814x = 17,85 + 0,0635x 1 
• De vergelijking oplossen (eventueel met GR) geeft x ≈ 997,2  1 
• Een vergelijking voor Standaard en Plus:  

17,85 + 0,0635x = 35,70 + 0,0602x  1 
• De vergelijking oplossen (eventueel met GR) geeft x ≈ 5409,1 1 
• De conclusie: bij een verbruik van 0 tot en met 997 kWh is Budget het 

voordeligst  1 
• De conclusie: bij een verbruik van 998 tot en met 5409 kWh is 

Standaard het voordeligst en bij een verbruik van minstens 5410 kWh is 
Plus het voordeligst 1 

of 
• Het prijsverschil tussen Budget en Standaard is  

0,0814 – 0,0635 = 0,0179 per kWh 1 
• Het verschil in vaste kosten gedeeld door dit prijsverschil geeft 997,2 1 
• De conclusie: bij een verbruik van 0 tot en met 997 kWh is Budget het 

voordeligst  1 

• 17,85 5409,1
0,0635 0,0602

≈
−

 2 

• De conclusie: bij een verbruik van 998 tot en met 5409 kWh is 
Standaard het voordeligst en bij een verbruik van minstens 5410 kWh is 
Plus het voordeligst 1 

of 
• De grafieken tekenen van Budget en Standaard: y = 0,0814x en  

y = 17,85 + 0,0635x 1 
• Het snijpunt van deze grafieken geeft x ≈ 997,2 1 
• De grafiek tekenen van Plus: y = 35,70 + 0,0602x 1 
• Het snijpunt van Plus en Standaard geeft x ≈ 5409,1 1 
• De conclusie: bij een verbruik van 0 tot en met 997 kWh is Budget het 

voordeligst  1 
• De conclusie: bij een verbruik van 998 tot en met 5409 kWh is 

Standaard het voordeligst en bij een verbruik van minstens 5410 kWh is 
Plus het voordeligst 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 5 
• Bij enkeltarief zijn de kosten 222,25 euro (zonder vaste kosten) 1 
• Bij laag-/normaaltarief zijn de kosten 0,0419x + 0,0749(3500 – x) 1 
• Er moet dus gelden: 0,0419x + 0,0749(3500 – x) = 222,25 1 
• De vergelijking oplossen (eventueel met GR) geeft x = 1209,1  1 
• De conclusie: dit huishouden moet ten minste 1210 (of 1209) kWh 

volgens het laagtarief verbruiken 1 
 
Opmerking 
Als het goede antwoord wordt gevonden met gericht proberen, hiervoor 
geen punten in mindering brengen. 
 
 

Kangoeroe 
 

 12 maximumscore 4 
• P(X ≥ 2) = 1 – P(X ≤ 1) 1 
• X is binomiaal verdeeld met n = 4 en p = 0,2 1 
• Beschrijven hoe P(X ≤ 1) (bijvoorbeeld met de GR) kan worden 

berekend 1 
• Het antwoord is 1 – 0,8192 = 0,1808 1 
 

 13 maximumscore 4 

• Verwachtingswaarde 1 44 1 0
5 5
⋅ + − ⋅ = (bij de vragen 11 tot en met 20) 2 

• Verwachtingswaarde 1 1 45 1 0
5 4 5
⋅ + − ⋅ = (bij de vragen 21 tot en met 30) 2 

 
 14 maximumscore 4 

• De kans op ten minste 30 punten is 0,50357 1 
• Berekend moet worden P(X = 2) bij n = 4 en p = 0,50357 1 

• Deze kans is gelijk aan 2 24
0,50357 0,49643

2
⎛ ⎞

⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of het gebruiken van 

de GR) 1 
• Het antwoord (ongeveer) 0,3750 1 
 
Opmerking 

Als de binomiaalcoëfficiënt 
4
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ontbreekt, hiervoor 2 punten in mindering 

brengen. 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 5 

• De kans op 2 goede antwoorden bij 10 vragen is 2 810
0,2 0,8

2
⎛ ⎞

⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of de 

GR met passende instellingen) 1 
• Deze kans is gelijk aan (ongeveer) 0,30199 1 
• De kans op 0 goede antwoorden bij 20 vragen is 0,820  1 
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,30199 ⋅ 0,820  1 
• Dit is ongeveer gelijk aan 0,00348 1 
 

 16 maximumscore 4 
• Je hebt 0 punten als je alle vragen fout beantwoordt 2 
• Als je 1 vraag goed beantwoordt, levert dit minimaal 3 punten op en 

krijg je voor deze vraag geen strafpunt 1 

• De minimale score met 1 vraag goed is 30 3 3,75
4

+ + =  (en dat is meer 

dan 2,5 punten) 1 
 
 

DISK 
 

 17 maximumscore 3 
• De aantallen nieuwe abonnees in de maanden 4, 5 en 6 zijn 29, 33 en 37 2 
• Het totale aantal abonnees na maand 6 is 252 1 
 

 18 maximumscore 4 
• 1

2 (4 13 17) 90nN n n= ⋅ ⋅ + + +  2 
• Nn = 2n2 + 15n + 90 1 
• b = 15 en c = 90 1 

of 
• Uit N0 = 90 volgt c = 90 1 
• Uit N1 = 107 volgt dat 2 + b + 90 = 107 2 
• b = 15 1 
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 700049-2-014c 9 lees verder 

Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 3 
• Met de gevonden formule moet aangetoond worden dat N17 < 1000 en 

N18 > 1000 1 
• N17 = 923 1 
• N18 = 1008 1 
of 
• Aangeven hoe (met de GR) de vergelijking 2n2 + 15n + 90 = 1000 kan 

worden opgelost 1 
• De oplossing n ≈ 17,9 1 
• Het antwoord 18 1 
of 
• De waarden van nA  berekenen voor n = 4, 5, 6, … 1 
• Vanaf n = 4 telkens de waarde van nN  berekenen tot en met n = 18 1 
• Het antwoord 18 1 
 

 20 maximumscore 4 
• Het invoeren van de betrekking van Tn in de GR 1 
• Aangeven hoe de GR kan worden gebruikt om de oplossing te vinden 1 
• T14 ≈ 990 en T15 ≈ 1152 1 
• Het antwoord: na 15 maanden 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 

einde  700049-2-014c* 
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700049-2-016o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 wiskunde A1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
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. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni
13.30 - 16.30 uur
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 700049-2-016o 2 lees verder ►►►

Vakanties 
 
In het najaar van 2003 is een enquête gehouden onder 3000 Nederlanders 
waarin gevraagd werd op welke wijze zij hun vakantie hadden geboekt in de 
jaren 2002 en 2003. Men onderscheidde daarbij drie mogelijkheden:  
− boeken via reisbureau; 
− boeken via internet; 
− boeken op een andere manier. 
In tabel 1 zijn enkele resultaten uit deze enquête weergegeven. 
 
tabel 1  
Vakantieboekingen 

manier van 
boeken in 2002 

aantal boekingen 
in 2002 

overgangspercentages naar manier van 
boeken in 2003 

  reisbureau internet anders 
reisbureau 1200 70% 24% 6% 

internet 940 5% 90% 5% 
anders 860 20% 30% 50% 

 
Uit de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat 24% van de mensen die in 2002 hun 
vakantie via een reisbureau hadden geboekt, dit in 2003 via internet deden. En 
ook dat 90% van de mensen die in 2002 via internet hadden geboekt, dit in 2003 
weer deden. 
 
Het aantal geënquêteerden dat via internet de vakantie had geboekt, was in 
2003 groter dan in 2002. 

4p 1 Bereken met hoeveel procent dit aantal was toegenomen. 
 
Niet alleen bij de 3000 geënquêteerden nam het aantal internetboekingen toe, 
ook landelijk was dit het geval. Uit het onderzoek ‘Consumer’s Choice of 
Channels’ van Deloitte bleek namelijk dat in 2004 in Nederland de helft van alle 
reizen via internet was geboekt. In 2003 was dit nog maar 35%. 
Mede op grond van deze uitkomsten heeft men een formule opgesteld, die het 
percentage internetboekingen goed benadert. Deze formule ziet er als volgt uit: 

 
222( )

3 43 (0,43)tP t =
+ ⋅

 

In deze formule is t in jaren, waarbij t = 0 correspondeert met het jaar 2000. P is 
het percentage van alle vakanties dat in dat jaar is geboekt via internet. 
 

3p 2 Onderzoek hoeveel procent van de vakanties volgens de formule voor P op den 
duur via internet zal worden geboekt.  
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 700049-2-016o 3 lees verder ►►►

Uit het onderzoek werd de conclusie getrokken dat het percentage 
internetboekingen in de loop van de jaren steeds verder zal toenemen. De 
formule van P moet dus een stijgende grafiek opleveren. Dat kunnen we 
controleren met behulp van de afgeleide van P. 

4p 3 Stel een formule op voor de afgeleide van P en toon met behulp daarvan aan 
dat de grafiek van P stijgend is. 
 
Niet alleen in Nederland is onderzoek gedaan naar de manier waarop een 
vakantie wordt geboekt. Uit een ander onderzoek is onderstaande figuur 1 
afkomstig. Deze figuur heeft betrekking op de totale omzet van de Europese 
reisindustrie.  
 
figuur 1 
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In de figuur kun je de jaarlijkse omzet van de totale Europese reisindustrie 
aflezen voor de jaren 1998 tot en met 2004. Zo zie je bijvoorbeeld dat in het jaar 
2000 de omzet 247 miljard euro was, waarvan 1,0% afkomstig was van 
boekingen via internet. 
Met behulp van figuur 1 kunnen we voor 2001, 2002, 2003 en 2004 de omzet 
berekenen van de reizen die geboekt zijn via internet. Die omzet is ieder jaar 
toegenomen. 

5p 4 Laat zien dat deze omzet in de periode 2001-2004 niet exponentieel is 
toegenomen. 
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 700049-2-016o 4 lees verder ►►►

Kangoeroe  
 
Veel middelbare scholen doen jaarlijks mee aan de Europese Kangoeroe reken- 
en wiskundewedstrijd. Deze wedstrijd dankt zijn naam aan zijn Australische 
oorsprong. 

 
Tijdens de wedstrijd krijgen de leerlingen 30 vragen voorgelegd. Bij elke vraag 
worden 5 mogelijke antwoorden gegeven, waarvan er precies één goed is. 
Elke goed beantwoorde vraag levert punten op, maar een fout antwoord levert 
strafpunten op. Het aantal punten en strafpunten hangt af van het nummer van 
de vraag; de vragen zijn daarbij in 3 groepen verdeeld. 
− de vragen 1 tot en met 10 leveren 3 punten per goed antwoord op en  

3
4  strafpunt per fout antwoord; 

− de vragen 11 tot en met 20 leveren 4 punten per goed antwoord op en 
1 strafpunt per fout antwoord; 

− de vragen 21 tot en met 30 leveren 5 punten per goed antwoord op en  
1
41  strafpunt per fout antwoord. 

Per vraag mag je slechts één antwoord kiezen. Als je geen antwoord invult, krijg 
je geen punten, maar ook geen strafpunten voor die vraag. 
 
Wieke vraagt zich af of het niet beter is om een vraag waarvan je het antwoord 
niet weet, onbeantwoord te laten. Je kunt dan weliswaar geen punten verdienen, 
maar je krijgt in elk geval ook geen strafpunten.  
Wieke berekent dat bij gokken de verwachtingswaarde van het aantal punten bij 
de vragen 1 tot en met 10 gelijk is aan 0. Het maakt dus bij deze vragen niet uit 
of je gokt of geen antwoord invult. 

4p 5 Onderzoek hoe dat zit bij de andere vragen door de verwachtingswaarde van 
het aantal punten bij gokken te berekenen bij een van de vragen 11 tot en met 
20 en bij een van de vragen 21 tot en met 30. 
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 700049-2-016o 5 lees verder ►►►

Naast de genoemde punten en strafpunten krijgt elke deelnemende leerling 
30 punten om mee te beginnen. Wanneer je hier de behaalde punten bij optelt 
en de strafpunten er van aftrekt, krijg je de eindscore.  
 
We gaan onderzoeken wat er kan gebeuren met de eindscore van een leerling 
die bij elke vraag willekeurig een antwoord invult en geen vragen open laat.  
In de tabel op de uitwerkbijlage staan de kansen op verschillende eindscores. 
Daarnaast staan ook de cumulatieve kansen. De kans dat een leerling die alle 
antwoorden gokt een eindscore van bijvoorbeeld 40 punten haalt, is gelijk aan 
0,02744. De kans op een eindscore van 40 punten of minder is 0,82869. 
 
In de tabel kun je zien dat een eindscore van 0 punten wel mogelijk is, maar een 
eindscore van 1,25 of 2,5 punten niet. 

4p 6 Leg uit waarom een eindscore van 1,25 of 2,5 punten niet mogelijk is. 
 
Bij de vragen 1 tot en met 10 krijg je bij elke vraag 3 punten bij een goed 
antwoord en 3

4  strafpunt bij een fout antwoord. We weten dat de kans op een 

goed antwoord gelijk is aan 1
5  voor een leerling die het antwoord gokt. Met 

behulp hiervan kan voor elk van de vragen 1 tot en met 10 de 
standaardafwijking van de score worden berekend.  

4p 7 Bereken deze standaardafwijking. 
 
Door een dergelijke berekening uit te voeren voor alle vragen, heeft men de 
standaardafwijking van de eindscore berekend. Deze is 11,18. De gemiddelde 
eindscore voor een leerling die alle antwoorden gokt, is 30 punten. 
We kunnen de kansverdeling van de eindscores benaderen met een normale 
verdeling met gemiddelde 30 en standaardafwijking 11,18.  
De werkelijke kansverdeling staat in de tabel op de uitwerkbijlage. We kunnen 
controleren of deze normale verdeling een goede benadering is van de 
werkelijkheid. We kijken bijvoorbeeld naar de kans om een eindscore van 
hoogstens 15 punten te behalen. Om deze kans met de normale verdeling te 
benaderen, moeten we goed kijken naar de grenswaarden en bij het gebruik van 
de continuïteitscorrectie rekening houden met de mogelijke waarden van de 
eindscores. 

5p 8 Bereken het verschil tussen de normale benadering en de werkelijke kans bij het 
halen van een eindscore van hoogstens 15 punten. 
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 700049-2-016o 6 lees verder ►►►

Kopieermachines 
 
Het bedrijf PrintLease verhuurt twee types kopieermachines, de H570T en de 
H320L. De huurprijs bestaat uit twee delen, de vaste kosten en de kosten per 
gemaakte kopie. In tabel 2 is te zien hoe de maandelijkse huurprijs wordt 
berekend. 
 
tabel 2 
Maandelijkse kosten verhuur kopieermachines 
kosten per maand in euro’s H570T H320L 
vaste kosten 340 375 
kosten per kopie tot en met het aantal van 12 000 0,0095 0,01 
voor elke kopie boven het aantal van 12 000 0,0095 0,0058 

 
In deze tabel kun je zien dat de prijs voor elke kopie boven de 12 000 kopieën bij 
de H320L goedkoper is dan bij de H570T. 
PrintLease wil op de website aan de klanten laten weten bij welk aantal kopieën 
per maand het huren van de H320L voordeliger is dan de H570T. 

5p 9 Onderzoek bij welke aantallen kopieën dit het geval is.  
 
Naast de verhuur verkoopt PrintLease ook nog elk jaar 240 kopieermachines. 
Men verwacht dat dit de komende jaren zo zal blijven.  
Om er voor te zorgen dat het bedrijf steeds kopieermachines in voorraad heeft, 
doet PrintLease een aantal keren per jaar een bestelling bij de fabrikant. Om na 
te gaan welke kosten daarmee gemoeid zijn, hanteert PrintLease de volgende 
aannames: 
− per jaar worden gemiddeld 240 kopieermachines besteld; 
− per keer worden evenveel kopieermachines besteld; 
− nieuwe bestellingen worden steeds precies afgeleverd als de voorraad op is; 
− de verkoop van kopieermachines verloopt gelijkmatig over het jaar; 
− de kosten voor het beheren van de voorraad zijn 60 euro per 

kopieermachine per jaar; 
− elke bestelling kost 480 euro. 
 
Bij PrintLease wil men weten of de kosten bij twee bestellingen per jaar hoger 
zijn dan de kosten bij vier bestellingen per jaar.  

4p 10 Onderzoek met bovenstaande gegevens of dit het geval is. 
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 700049-2-016o 7 lees verder ►►►

De kosten per jaar K kunnen we weergeven met de volgende formule:  

115200 30= +K q
q

 

In deze formule is K in euro’s en is q het aantal kopieermachines dat PrintLease 
per keer bestelt. 

4p 11 Leid deze formule af uit de aannames op de vorige bladzijde. 
 
Op een gegeven moment bestelt PrintLease telkens 40 kopieermachines per 
keer. Iemand beweert dat PrintLease minstens 10% kan bezuinigen op de 
kosten die hier bij horen. PrintLease moet dan wel een andere bestelgrootte 
kiezen.  

5p 12 Onderzoek of deze bewering juist is. 
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Voetbalstress 
 
In Nederland sterven jaarlijks duizenden mannen aan een hartaanval. In figuur 2 
staat een grafiek van de sterfte ten gevolge van een hartaanval.  
 
figuur 2  
Sterfte ten gevolge van een hartaanval bij mannen 
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Omdat de omvang van de bevolking voortdurend verandert, geeft men de sterfte 
ten gevolge van een hartaanval aan met het sterftecijfer. Dat is het aantal 
sterfgevallen ten gevolge van een hartaanval per 100 000 personen. In 1979 
was dit sterftecijfer voor mannen 203,0. De grafiek in figuur 2 is geïndexeerd ten 
opzichte van het sterftecijfer van 1979. 
 
In 1995 waren in Nederland ongeveer 7,6 miljoen mannen.  

5p 13 Laat met een berekening zien dat er in 1995 per dag gemiddeld ongeveer 
23 mannen aan een hartaanval zijn overleden.  
 
Het aantal mensen dat aan een hartaanval overlijdt, is niet elke dag even groot. 
In figuur 3 zie je een staafdiagram met de aantallen sterfgevallen bij mannen ten 
gevolge van een hartaanval in de periode van 17 tot en met 27 juni 1996.  
 
figuur 3  
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Het aantal mannen dat in de zomermaanden per dag overlijdt aan een hartaanval is 
bij benadering normaal verdeeld met gemiddelde 27,6 en standaardafwijking 4,1.  
 
In figuur 3 zijn de 90%-grenzen van deze verdeling met stippellijnen aangegeven. Dat 
betekent dat naar verwachting 90% van de staafjes een lengte heeft die tussen deze 
twee grenzen ligt. Deze twee grenzen liggen symmetrisch ten opzichte van het 
gemiddelde. In figuur 3 is te zien dat de grenzen in de buurt van 20 en 35 liggen. 
Met behulp van de hierboven genoemde normale benadering kun je deze twee 
grenzen nauwkeurig berekenen. 

4p 14 Bereken deze twee grenzen in één decimaal nauwkeurig. 
 
De periode van 17 tot en met 27 juni 1996 is interessant omdat op 22 juni 1996 
een voetbalwedstrijd werd gespeeld: Nederland – Frankrijk in de kwartfinale van 
het Europees Kampioenschap. Die wedstrijd was tot het einde spannend. 
Uiteindelijk moest de beslissing vallen door middel van een serie strafschoppen. 
Omdat Nederland de laatste strafschop miste, verloor Nederland. Op die dag 
was het aantal sterfgevallen bij mannen ten gevolge van een hartaanval 
opvallend hoog. In figuur 3 kun je zien dat het er die dag 41 waren. Dat zijn er 
veel meer dan de gemiddeld 27,6 die je op een willekeurige zomerse dag mag 
verwachten.  

5p 15 Onderzoek of dit aantal significant hoger is dan je op een willekeurige zomerse 
dag mag verwachten. Neem als significantieniveau 1%. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Koffers 
 
Controle 
Op luchthavens in de Verenigde Staten controleert de TSA (Transportation 
Security Administration) ongeveer 10% van alle koffers van vluchten die 
arriveren van buiten de Verenigde Staten. Hierbij worden de koffers geopend. 
Koffers die op slot zijn, worden opengebroken. Dat zorgt voor schade aan de 
koffer en vaak ook aan de bagage. De reizigers wordt dan ook aangeraden hun 
koffers niet op slot te doen maar dicht te maken met een kofferriem. Ondanks 
alle waarschuwingen heeft de TSA de ervaring dat 15% van alle koffers toch op 
slot is gedaan. 
 
In een bepaalde week zijn er 68 vluchten van Nederland naar de Verenigde 
Staten. Op zo’n vlucht worden gemiddeld 450 koffers vervoerd. Stel dat 15% van 
alle koffers ondanks alle waarschuwingen toch op slot wordt gedaan.  

4p 16 Bereken in 4 decimalen de kans dat er bij zo’n vlucht meer dan 60 maar minder 
dan 80 koffers op slot worden gedaan. 

3p 17 Bereken de verwachtingswaarde van het aantal door de TSA opengebroken 
koffers in deze week. 
 
Fabricage 
Een leerfabriek maakt 2 typen leren koffers: de ‘traveller’ en de ‘mondial’. 
Het maken van de traveller kost 2 manuren en het maken van de mondial 3 
manuren. Voor de fabricage van deze koffers kan maximaal 616 manuren per 
week ingezet worden.  
Voor elk van beide koffers is 1,5 m2 leer nodig. Wekelijks is hiervoor in totaal 
387 m2 leer beschikbaar.  
Het aantal travellers dat per week geproduceerd wordt, noemen we t. Het aantal 
mondials dat per week geproduceerd wordt, noemen we m.  
Naast de beperkende voorwaarden t ≥ 0, m ≥ 0 met t en m geheel, zijn er nog 
twee beperkende voorwaarden. 

4p 18 Leid uit de gegevens deze twee voorwaarden af. 
 
Op de uitwerkbijlage zijn de grenslijnen bij deze twee beperkende voorwaarden 
getekend.  
De leerfabriek maakt op de traveller € 44,- winst en op de mondial € 56,-. Voor 
de wekelijkse winst W geldt dan: W = 44t + 56m. 
 

5p 19 Onderzoek met behulp van de uitwerkbijlage bij welke aantallen van de twee 
typen koffers de wekelijkse winst maximaal is en bereken deze winst. 
 
In de praktijk blijkt dat er twee keer zoveel travellers als mondials worden 
verkocht. Bij de leerfabriek is men van plan daar op in te spelen. Dat betekent 
dat er elke week twee keer zoveel travellers als mondials geproduceerd zullen 
worden. Maar dit heeft gevolgen voor de wekelijkse winst.  

4p 20 Onderzoek met behulp van de uitwerkbijlage hoe groot de maximale winst in dat 
geval zal zijn. 
 

einde  700049-2-016o* 
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wiskunde A1,2 VWO 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

    6 en 8 
 

score kans cum. kans  
0,00124  0,00124  

 0  0,00124  
 0  0,00124  
 0,00309  0,00433  

0,00309  0,00743  
 0,00309  0,01052  

 0,00348  0,01400  
 0,00774  0,02174  

 0,01122  0,03296  
 0,01006  0,04302  

 0,01219  0,05520  
 0,01741  0,07261  

 0,02268  0,09529  
 0,02321  0,11850  

 0,02430  0,14280  
 0,03019  0,17299  

 0,03511  0,20810  
 0,03663  0,24473  

 0,03669  0,28142  
 0,04011  0,32154  

0,04393  0,36546  
 0,04426  0,40972  

 0,04323  0,45294  
 0,04349  0,49643  

0,04465  0,54108  
 0,04363  0,58471  

 0,04111  0,62582  
 0,03923  0,66505  

0,03793  0,70298  
 0,03583  0,73881  

 0,03266  0,77147  
 0,02979  0,80125  

0,02744  0,82869  

score kans cum. kans
0,02493  0,85363  
0,02206  0,87568  
0,01933  0,89501  
0,01706  0,91207  
0,01494  0,92701  
0,01280  0,93981  
0,01084  0,95065  
0,00919  0,95984  
0,00777  0,96761  
0,00645  0,97406  
0,00529  0,97935  
0,00433  0,98368  
0,00353  0,98721  
0,00284  0,99005  
0,00226  0 ,99231  
0,00179  0,99409  
0,00141  0,99550  
0,00110  0,99660  
0,00085  0,99745  
0,00065  0,99810  
0,00050  0,99859  
0,00037  0,99897  
0,00028  0,99925  
0,00021  0,99945  
0,00015  0,99961  
0,00011  0,99972  
0,00008  0,99980  
0,00006  0,99986  
0,00004  0,99990  
0,00003  0,99993  
0,00002  0,99995  
0
.....
,00001  0

.....
,99997  

  0
  1,25
  2,5
  3,75
  5
  6,25
  7,5
  8,75
10
11,25
12,5
13,75
15
16,25
17,5
18,75
20
21,25
22,5
23,75
25
26,25
27,5
28,75
30
31,25
32,5
33,75
35
36,25
37,5
38,75
40

41,25
42,5
43,75
45
46,25
47,5
48,75
50
51,25
52,5
53,75
55
56,25
57,5
58,75
60
61,25
62,5
63,75
65
66,25
67,5
68,75
70
71,25
72,5
73,75
75
76,25
77,5
78,75
80
.....

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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19 en 20  
 

t

m
280

240

200
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120

80

40

0
0 40 80 120 160 200 240 280 320

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 wiskunde A1,2 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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 700049-2-016c 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 85 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot 

het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden 
gegeven. 

 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 
verslag van hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vakanties 

 
 1 maximumscore 4 

• De aantallen internetboekingen zijn resp. 288, 846, 258 2 
• Dat is samen 1392 1 
• Het antwoord 48 (%) 1 
 

 2 maximumscore 3 
• Er moet gekeken worden naar een grote waarde van t 1 
• Het inzicht dat 43 ⋅ (0,43)t naar 0 nadert voor grote waarden van t 1 

• De grenswaarde is dan 222 74  (%)
3

=  1 

of 
• Er moet gekeken worden naar een grote waarde van t  1 
• Aangeven hoe daarbij de GR kan worden gebruikt 1 
• De grenswaarde is 74 (%) 1 
 

 3 maximumscore 4 

• 2
(3 43 0,43 ) 0 222 43 0,43 ln 0,43

(3 43 0,43 )

t t

tP + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅′ =
+ ⋅

 1 

• 2
8057 0,43

(3 43 0,43 )

t

tP ⋅′ ≈
+ ⋅

 1 

• In de formule van P' zijn de teller en de noemer positief (voor elke 
waarde van t) 1 

• Dus de grafiek van P is stijgend 1 
of 

• 2
(3 43 0,43 ) 0 222 43 0,43 ln 0,43

(3 43 0,43 )

t t

tP + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅′ =
+ ⋅

 1 

• 2
9546 ln 0,43 0,43

(3 43 0,43 )

t

tP − ⋅ ⋅′ =
+ ⋅

 1 

• ln 0,43 is negatief, dus zijn zowel de teller als de noemer van P' positief 
(voor iedere waarde van t) 1 

• Dus de grafiek van P is stijgend 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

of 

• 2
(3 43 0,43 ) 0 222 43 0,43 ln 0,43

(3 43 0,43 )

t t

tP + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅′ =
+ ⋅

 1 

• 2 2
9546 ln 0,43 0,43 8057 0,43(of )

(3 43 0,43 ) (3 43 0,43 )

t t

t tP P− ⋅ ⋅ ⋅′ ′= ≈
+ ⋅ + ⋅

 1 

• Met behulp van een schets aangeven dat de grafiek van P' boven de 
horizontale as ligt 1 

• Dus de grafiek van P is stijgend 1 
 

 4 maximumscore 5 
• De jaarlijkse omzetten zijn respectievelijk (ongeveer) 4,9; 8,5; 12,8 en 

17 (miljard) 2 
• De groeifactoren zijn respectievelijk (ongeveer) 1,7; 1,5; 1,3 2 
• De groeifactoren zijn niet (bij benadering) gelijk, dus er is geen sprake 

van exponentiële toename 1 
 
Opmerking 
Als de conclusie wordt gebaseerd op twee berekende groeifactoren, voor 
deze vraag hoogstens 4 punten toekennen. 
 
 

Kangoeroe 
 

 5 maximumscore 4 

• Verwachtingswaarde 1 44 1 0
5 5
⋅ + − ⋅ = (bij de vragen 11 tot en met 20) 2 

• Verwachtingswaarde 1 1 45 1 0
5 4 5
⋅ + − ⋅ = (bij de vragen 21 tot en met 30) 2 

 
 6 maximumscore 4 

• Je hebt 0 punten als je alle vragen fout beantwoordt 2 
• Als je 1 vraag goed beantwoordt, levert dit minimaal 3 punten op en 

krijg je voor deze vraag geen strafpunt 1 

• De minimale score met 1 vraag goed is 30 3 3,75
4

+ + = (en dat is meer 

dan 2,5 punten) 1 
 

 7 maximumscore 4 
• Het opstellen van een kansverdeling 2 

aantal punten 3 – 0,75 
kans 0,2 0,8 

• Aangeven hoe de standaardafwijking, eventueel met behulp van de GR, 
kan worden berekend 1 

• De standaardafwijking is 1,5 1 
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 5 
• Als rechtergrens moet gekozen worden 15,625 1 
• Als linkergrens moet een voldoende kleine waarde genomen worden 1 
• Aangeven hoe de kans P(E ≤ 15) met E de eindscore met behulp van de 

GR kan worden berekend 1 
• Het antwoord (ongeveer) 0,0993 1 
• Dit wijkt 0,004 af van de waarde in de tabel 1 
 
Opmerking 
Als de berekening is uitgevoerd zonder continuïteitscorrectie of met een 
foutieve continuïteitscorrectie, voor deze vraag hoogstens 4 punten 
toekennen. 
 
 

Kopieermachines 
 

 9 maximumscore 5 
• Bij 12 000 kopieën kost de H570T € 454 en de H320L € 495 1 
• Voor het aantal kopieën c boven 12 000 geldt voor de H570T de 

formule: kosten = 454 + 0,0095⋅c 1 
• Voor de H320L geldt: kosten = 495 + 0,0058⋅c 1 
• Deze kostenfuncties zijn even groot voor c ≈ 11 081,1 1 
• Het antwoord: bij minstens 23 082 kopieën per maand (of 23 081) 1 
 

 10 maximumscore 4 
• Bij 2 bestellingen zijn er gemiddeld per jaar 60 in voorraad, bij 

4 bestellingen is dat 30 1 
• De totale kosten bij 2 bestellingen zijn 4560 euro 1 
• De totale kosten bij 4 bestellingen zijn 3720 euro 1 
• Bij 2 bestellingen per jaar zijn de kosten hoger 1 
 

 11 maximumscore 4 

• Het aantal bestellingen is 240
q

 1 

• De jaarlijkse voorraad is gemiddeld 1
2 q   1 

• De totale kosten zijn 1
2

240480 60 q
q

⋅ + ⋅  1 

• Dit is gelijk aan 115200 30q
q

+  1 
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 5 
• Het minimum van de kostenfunctie K moet worden bepaald 1 
• Aangeven hoe dit minimum met de GR kan worden gevonden 1 
• Het antwoord 3718 1 
• De kosten bij q = 40 zijn 4080 1 
• 10% minder dan 4080 is 3672, dit kan niet gerealiseerd worden 1 
of 
• De kosten bij q = 40 zijn 4080 1 
• 10% minder dan 4080 is 3672 1 
• Het inzicht dat gezocht moet worden naar het snijpunt van K = 3672 

met de grafiek van K 1 
• Aangeven hoe de GR kan worden gebruikt om het snijpunt te vinden 1 
• Op een relevant interval (waarin in elk geval het minimum van K ligt) 

hebben de twee grafieken geen snijpunt, dus kan er geen 10% 
kostenreductie plaatsvinden 1 

 
 

Voetbalstress 
 

 13 maximumscore 5  
• Aflezen uit de grafiek dat het indexcijfer in 1995 (ongeveer) 55 is 1 
• Het sterftecijfer in 1995 was dus 55% van het sterftecijfer in 1979 1 

• Ten gevolge van een hartaanval overleden 55 203 111,7
100

⋅ ≈  per  

100 000 mannen 1 

• Dat waren in 1995 dus 7600000111,7 8485
100000

⋅ ≈  mannen 1 

• Dat zijn gemiddeld 8485 23
365

≈  mannen per dag 1 

 
 14 maximumscore 4 

• Gebruik van de waarden 0,05 voor de linkergrens en 0,95 voor de 
rechtergrens 1 

• Beschrijven hoe de GR kan worden gebruikt om de twee grenzen te 
berekenen 1 

• De linkergrens is 20,9 1 
• De rechtergrens is 34,3 1 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 5 
• De kans P(X ≥ 40,5 | μ = 27,6 en σ = 4,1) moet worden berekend 2 
• Aangeven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord (ongeveer) 0,0008 1 
• Dit is kleiner dan het significantieniveau, dus is dat aantal significant 

hoger  1 
 
Opmerking 
Als gewerkt wordt zonder continuïteitscorrectie, voor deze vraag hoogstens 
4 punten toekennen. 
 
 

Koffers 
 

 16 maximumscore 4 
• Het aantal afgesloten koffers is binomiaal verdeeld met n = 450 en  

p = 0,15 1 
• P(60 < K < 80) = P(K ≤ 79) – P(K ≤ 60) 1 
• Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1 
• Het antwoord 0,7628 1 
 

 17 maximumscore 3 
• Er worden naar verwachting per vlucht 450 ⋅ 0,15 = 67,5 koffers op slot 

gedaan 1 
• Er worden er 68 ⋅ 67,5 ⋅ 0,10 gecontroleerd 1 
• Het antwoord 459 1 
 

 18 maximumscore 4 
• Er zijn 2t + 3m manuren nodig 1 
• 2t + 3m ≤ 616 1 
• Er is 1,5t + 1,5m m2 leer nodig 1 
• 1,5t + 1,5m ≤ 387 of t + m ≤ 258  1 
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Vraag Antwoord Scores

 19 maximumscore 5 
• Het tekenen van een isowinstlijn 1 
• Het punt aangeven waarin de winst maximaal is 1 
• Het berekenen van de coördinaten van dit punt (158, 100) 2 
• De maximale winst is 12 552 (euro) 1 
of 
• Het berekenen van de coördinaten van alle hoekpunten 2 
• Het berekenen van de winst in alle hoekpunten (of in drie hoekpunten, 

dus zonder (0, 0)) 2 
• De maximale winst is 12 552 (euro) in het punt (158, 100) 1 
 
Opmerking 
Als het optimale punt niet is berekend maar afgelezen uit de grafiek 
(bijvoorbeeld (160, 100)), voor deze vraag hoogstens 3 punten toekennen. 
 

 20 maximumscore 4 
• Er geldt: t = 2m 1 
• Deze lijn tekenen 1 
• Bij de maximale winst hoort het punt (172, 86)  1 
• De maximale winst is 12 384 (euro) 1 
 
Opmerking 
Als met de vergelijking m = 2t is gewerkt, voor deze vraag hoogstens 
2 punten toekennen. 
 
 

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  700049-2-016c* 
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Tijdvak 1
Donderdag 1 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van vraag 8 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 
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Beschuit  
 
 
Gewone beschuiten worden verkocht in beschuitrollen van 13 stuks. Een gewone beschuit 
weegt gemiddeld 8,0 gram.  
Er zijn ook grotere, zogeheten ‘Twentsche beschuiten’ die worden verkocht in zakken van 
10 stuks. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram. 

Enige tijd geleden kostte in de supermarkt een rol gewone beschuit € 0,91 en een zak 
Twentsche beschuit € 0,93. 

3p 1  Bij welk van deze twee artikelen verwacht je het meeste beschuit voor je geld? Motiveer je 
antwoord. 
 
Vanzelfsprekend wegen beschuiten niet allemaal precies even veel. Het gewicht van een 
gewone beschuit is normaal verdeeld met een gemiddeld gewicht van 8,0 gram en een 
standaardafwijking van 0,6 gram. De kans is daarom vrij groot dat een willekeurige gewone 
beschuit meer weegt dan 7,5 gram. Toch gebeurt het niet vaak dat in een rol gewone 
beschuit elke beschuit meer dan 7,5 gram weegt. 
 

5p 2  Bereken de kans dat in een rol gewone beschuit elke beschuit meer dan 7,5 gram weegt. 
 
Het gewicht van een Twentsche beschuit is ook normaal verdeeld. Een Twentsche beschuit 
weegt gemiddeld 10,7 gram met een standaardafwijking van 0,9 gram. 
Zowel bij een rol gewone beschuit als bij een zak Twentsche beschuit kan het gebeuren dat 
de inhoud minder weegt dan de 100 gram die op de verpakking staat vermeld. Voor gewone 
beschuit is de kans op deze gebeurtenis 0,032. 

5p 3  Bereken bij welke soort beschuit de kans het grootst is dat de inhoud minder weegt dan de 
100 gram die op de verpakking staat. 
 

foto 
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Krasactie 
 
 
Schoenwinkel Boermans bestaat 40 jaar. Om dat te vieren overweegt eigenaar Boermans om 
een actie met kraskaarten te houden. Iedere klant die voor ten minste 50 euro in de winkel 
besteedt, krijgt een kraskaart. Op elke kraskaart komen acht vakjes die opengekrast kunnen 
worden. In zes willekeurig gekozen vakjes staat het woord ‘jammer!’ In de andere twee 
vakjes staat het gezicht van Boermans afgebeeld. De klant mag naar keuze twee vakjes 
openkrassen. Indien een klant ten minste één maal het gezicht van Boermans te voorschijn 
krast, dan levert dat de klant een cadeaubon op. 

Een klant die een kraslot mag gaan krassen, heeft een kans van 26
56

 op een cadeaubon. 

4p 4  Laat met een berekening zien dat deze kans juist is. 
 
Het is mogelijk dat de vijfde klant die op een dag gaat krassen, de eerste klant is die op die 
dag een cadeaubon wint. 

3p 5  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
Boermans verwacht dat hij per dag gemiddeld 13 cadeaubonnen zal moeten uitdelen. Deze 
verwachting baseert hij op het gemiddelde aantal klanten per dag die in het verleden 
50 euro of meer besteedden.  

3p 6  Bereken dit gemiddelde aantal klanten per dag waarvan Boermans is uitgegaan. 
 
De krasactie van Boermans gaat een jaar duren. Een klant kan met een in de krasactie 
gewonnen cadeaubon een keuze maken uit een beperkte, speciaal daarvoor aangewezen 
voorraad artikelen in Boermans’ winkel. 
 
Boermans heeft nog niet besloten hoe groot hij de waarde van de cadeaubonnen zal maken. 
Hij wil kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.  

• Mogelijkheid A: gedurende de hele actie is elke cadeaubon 17,50 euro waard. 
• Mogelijkheid B: elke cadeaubon die op de eerste dag wordt uitgedeeld is 5 euro waard; elke 

cadeaubon die op de tweede dag wordt uitgedeeld is 5,10 euro waard; elke cadeaubon die 
op de derde dag wordt uitgedeeld 5,20 euro, enzovoort. Elke dag dat de winkel geopend is 
worden de bonnen 0,10 euro meer waard. Omdat Boermans in een jaar 300 dagen geopend 
is, zijn de bonnen op de laatste dag van de actie 34,90 euro waard.  
 
Boermans wil een indicatie hebben hoeveel geld hij bij beide mogelijkheden kwijt zal raken 
aan cadeaubonnen. Bij de berekeningen mag je ervan uit gaan dat Boermans elke dag 
precies 13 cadeaubonnen uitdeelt. 

6p 7  Bereken hoeveel geld Boermans kwijt is bij elk van beide mogelijkheden. 
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Mobiel 
 
 
In de jaren negentig van de twintigste eeuw hebben steeds meer mensen een mobiele 
telefoon aangeschaft. Om de ontwikkelingen te volgen, kijken telefoonbedrijven vooral naar 
het deelnamepercentage. Dat is het aantal abonnees met een mobiele telefoon in een land, 
uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners van dat land. 
In de grafiek van figuur 1 is weergegeven hoe de deelnamepercentages van Nederland en 
Italië zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Figuur 1 staat vergroot op de 
uitwerkbijlage. 

Zoals je in figuur 1 kunt zien, is het deelnamepercentage van Italië vanaf 1994 voortdurend 
groter dan het deelnamepercentage van Nederland. Het verschil tussen het 
deelnamepercentage van Italië en het deelnamepercentage van Nederland is echter niet elk 
jaar even groot.  

5p 8  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van dit verschil vanaf 1994. Licht je 
werkwijze toe. 
 
De grafiek van Nederland kan goed worden benaderd met de formule: 

 Nederland
81

1 30 0,49t
p =

+ ⋅
 

Hierin is Nederlandp  het deelnamepercentage van Nederland en t de tijd in jaren. Hierbij 
komt t = 0 overeen met 1 januari 1995.  
 
Gedurende het hele jaar 2000 had Nederland ongeveer 16 miljoen inwoners.  

4p 9  Onderzoek met behulp van de formule of er in het jaar 2000 meer dan 2 miljoen abonnees 
zijn bijgekomen. 
 
De markt voor mobiele telefoons is vrijwel verzadigd wanneer het deelnamepercentage de 
80 passeert. 

5p 10  Bereken met behulp van de formule in welke maand van welk jaar dat in Nederland het 
geval is. 
 
De grafiek van Italië kan goed worden benaderd met de formule:  

 Italië
81

1 10 0, 49t
p =

+ ⋅
 

Hierin is t weer de tijd in jaren. Met t = 0 komt 1 januari 1995 overeen. 
 
Aan de hand van de formules van Nederland en Italië kunnen we berekenen wanneer het 
verschil tussen het deelnamepercentage van Italië en het deelnamepercentage van Nederland 
het grootst was. 

4p 11  Hoe groot is volgens de formules het maximale verschil tussen de deelnamepercentages van 
Italië en Nederland? Licht je antwoord toe. 
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Cine-tv 
 
 
De firma Cine-tv vertoont speelfilms op de kabeltelevisie. Alleen mensen die een 
abonnement hebben, kunnen deze films zien. Hun televisietoestel is daarvoor voorzien van 
een decoder. 
 
Het abonnement bij Cine-tv kost momenteel € 30,- per kwartaal. Bij Cine-tv overweegt men 
de abonnees meer films aan te bieden. Maar dan moet de abonnementsprijs wel worden 
verhoogd. Om na te gaan welke verhoging Cine-tv het best kan toepassen, is een enquête 
onder de abonnees gehouden. In tabel 1 zie je in procenten uitgedrukt hoeveel leden 
akkoord gaan met een verhoging en hoeveel leden hun abonnement zullen opzeggen. 
 

verhoging kwartaalprijs met € 0,- € 2,50 € 5,- € 7,50 

percentage akkoord 100 94 87 79 
percentage opzeggers 0 6 13 21 

  
Een verhoging van de abonnementsprijs levert Cine-tv een andere opbrengst op. Bij Cine-tv 
wil men weten bij welke van de verhogingen die in de tabel worden genoemd, deze 
opbrengst het grootst is. 

4p 12  Onderzoek bij welke verhoging van de abonnementsprijs dat het geval is. 
 
Elke zaterdagavond zendt Cine-tv een zogenaamde special uit. Dat is een speelfilm die door 
een panel van 50 willekeurig gekozen abonnees is geselecteerd. Voor de selectie van de 
special krijgen de 50 panelleden zes films voorgelegd. Ieder lid van het panel geeft nu zijn 
voorkeur aan door 3 punten te verdelen over de zes films. Dat kan als volgt: 

• een panellid kent aan drie verschillende films elk 1 punt toe, of 
• een panellid kent aan één film 2 punten toe en aan één andere film nog 1 punt, of 
• een panellid kent aan één film alle 3 punten toe. 

De film met de meeste punten is de special die op de zaterdagavond wordt uitgezonden. 
 
Bij een van de zaterdagavonden had het panel de keuze uit zes films waaronder de thriller 
‘Footsteps in the dark’. Bij de keuze bleek dat 41 panelleden aan deze film geen enkel punt 
hadden toegekend. Toch werd deze film uitgezonden. 

5p 13  Laat met een getallenvoorbeeld zien dat dit inderdaad mogelijk is.  
 
Voor de zes films waaruit de special wordt geselecteerd, heeft Cine-tv de beschikking over 
50 thrillers, 40 avonturenfilms, 30 komedies en 30 science-fiction-films. Uit deze 150 films 
kiest Cine-tv willekeurig de zes films die aan het panel voorgelegd zullen worden.  

4p 14  Bereken de kans dat van de zes films twee een thriller zijn.  
 

tabel 1 
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Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
 
In het jaar 2000 zijn 1160 personen in het verkeer in Nederland om het leven gekomen. Ten 
opzichte van het jaar 2000 is het aantal verkeersdoden in het jaar 2001 gedaald met 6,47%. 
Bij de mannen daalde het aantal verkeersdoden met 31 tot 821. 
Met deze gegevens kunnen we berekenen met welk percentage het aantal vrouwelijke 
verkeersdoden in 2001 is gedaald ten opzichte van 2000. 

5p 15  Bereken dit percentage. 
 
In figuur 2 staan de verkeersdoden van het jaar 2000 in een staafdiagram verdeeld naar 
leeftijdscategorie.  

De bevolkingsopbouw van het jaar 2000 is weergegeven in figuur 3. 

Om het totale percentage per leeftijdscategorie te bepalen moet je de percentages mannen 
en vrouwen optellen. Voor, bijvoorbeeld, de leeftijdscategorie 5 tot 10 jaar is af te lezen dat 
het totale percentage ongeveer 6,4% is. 
 

6p 16  Onderzoek aan de hand van figuur 2 en figuur 3 of in het jaar 2000 een persoon uit de 
leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar een grotere of kleinere kans had op een dodelijk 
verkeersongeval dan een persoon uit de leeftijdscategorie 70 tot 75 jaar. 
 

figuur 2 

figuur 3 leeftijds-
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In figuur 4 zie je een grafiek van het aantal verkeersdoden voor de jaren 1950 tot en met 
2002. 

In figuur 4 is te zien dat het aantal verkeersdoden het grootst was in 1972. Toen waren er  
3264 verkeersdoden. Door een actief beleid inzake verkeersveiligheid is sinds die tijd het 
aantal verkeersdoden afgenomen tot 1066 in het jaar 2002. Weliswaar steeg het aantal 
verkeersdoden in sommige jaren, maar toch is er een duidelijke dalende trend 
waarneembaar in de periode 1972-2002. We kunnen deze trend beschrijven met een model 
waarbij het aantal verkeersdoden exponentieel afneemt van 3264 in 1972 tot 1066 in 2002. 
Volgens dit model zou het aantal verkeersdoden tussen 1972 en 2002 jaarlijks met een vast 
percentage dalen. 

4p 17  Bereken dit percentage. 
 
Het verloop van het aantal verkeersdoden, zoals je dat ziet in figuur 4, kan bij benadering 
worden beschreven met de volgende formule: 

 
( )6,8

20,8
10 0,04

tN
t

+
= +

+
  

In deze formule is N het aantal verkeersdoden per jaar in duizendtallen en t is de tijd in 
jaren vanaf 1950, dus t = 0 in 1950.  
 
Deze formule is slechts een model dat hoort bij figuur 4. Daarom komt de grafiek die hoort 
bij de formule niet precies overeen met de grafiek uit figuur 4. Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeld dat volgens de formule de piek in het aantal verkeersdoden niet in 1972 
plaatsvond, maar in een ander jaar. 

3p 18  Onderzoek in welk jaar de piek plaatsvond volgens bovenstaande formule. 
 
Uiteraard is ieder verkeersslachtoffer er een te veel. De overheid wil het aantal 
verkeersslachtoffers dan ook verminderen. Wanneer de overheid de reeds bestaande 
maatregelen voortzet, dan verwacht men dat het aantal verkeersdoden zich in de toekomst 
ontwikkelt volgens bovenstaande formule. Alleen als de overheid nog extra maatregelen 
neemt om de verkeersveiligheid te bevorderen, zal het aantal verkeersdoden in de toekomst 
lager kunnen worden dan volgens de formule. Doelstelling is om het aantal verkeersdoden 
minder dan 750 te laten zijn.  

4p 19  Onderzoek, uitgaande van de gegeven formule, of er inderdaad extra maatregelen nodig zijn 
om deze doelstelling te halen. 
 
 

figuur 4 
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Vraag 8 

 Uitwerkbijlage bij vraag 8 

Examen VWO 2006 
 
Tijdvak 1 
Donderdag 1 juni 
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Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
 
 

w
is

ku
nd

e 
A

1

'91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Nederland

Italië

mobiele abonnees in Europa
als percentage van de totale bevolking per land

Pagina: 1496Voor 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).



600025-1-14c  Begin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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600025-1-14c 2 Lees verder 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 VWO kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Beschuit  
 
Maximumscore 3 

 1  • Bij gewone beschuiten krijg je 13 8,0 114,3
0,91
×

≈  gram per euro   1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je 10 10,7 115,1
0,93
×

≈  gram per euro  1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je het meeste beschuit voor je geld  1  
 
Opmerking 
Bij een aanpak waarbij prijzen per bijvoorbeeld 100 gram onderling vergeleken worden, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 2  • het inzicht dat eerst de kans dat één gewone beschuit meer dan 7,5 gram weegt uitgerekend 
moet worden  1  

• beschrijven hoe met de GR de kans berekend kan worden dat een gewone beschuit meer dan 
7,5 gram weegt  1  

• Deze kans is (ongeveer) 0,8  1  
• Bij 13 beschuiten is de kans 0,813  1  
• het antwoord (ongeveer) 0,05  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • De inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt gemiddeld 107 gram   1  
• De bijbehorende standaardafwijking is ( )0,9 10 2,85 gram⋅ ≈   1  
• beschrijven hoe P(inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt minder dan 100 gram) met 

de GR berekend kan worden  1  
• P(inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt minder dan 100 gram) ≈ 0,007  1  
• De kans is groter bij gewone beschuit (want 0,032 > 0,007)  1  

 
Opmerking 
Als een oplossing berekend wordt zonder gebruik te maken van de n -wet, maximaal 
4 punten voor deze vraag toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Krasactie  
 
Maximumscore 4 

 4  • P(ten minste 1 keer gezicht) = 1 – P(geen gezicht)  1  

• P(geen gezicht) = 6 5 30
8 7 56
⋅ =   2  

• P(ten minste 1 keer gezicht) = 1 – 30
56

= 26
56

  1  

of 

• P(ten minste 1 keer gezicht) = P(precies 1 gezicht) + P(precies 2 gezichten)  1  

• P(precies 1 gezicht) = 2 6 6 2 24
8 7 8 7 56
⋅ + ⋅ =   1  

• P(precies 2 gezichten) = 2 1 2
8 7 56
⋅ =   1  

• P(ten minste 1 keer gezicht) = 24 2 26
56 56 56

+ =   1  

of 

• P(ten minste 1 keer gezicht) = P(gezicht al bij 1e keer krassen) + P(gezicht pas bij 2e keer 
krassen)  1  

• P(gezicht al bij 1e keer krassen) = 2
8

  1  

• P(gezicht pas bij 2e keer krassen) = 6 2 12
8 7 56
⋅ =   1  

• P(ten minste 1 keer gezicht) = 2 12 26
8 56 56
+ =   1  

of 

• P(ten minste 1 keer gezicht) = P(precies 1 gezicht) + P(precies 2 gezichten)  1  

• P(precies 1 gezicht) = 

2 6
1 1

8
2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 12
28

  1  

• P(precies 2 gezichten) = 

2 6
2 0

8
2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = 1
28

  1  

• P(ten minste 1 keer gezicht) = 12 1 13 26
28 28 28 56

⎛ ⎞+ = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

 
Maximumscore 3 

 5  • De betreffende situatie komt overeen met 4 keer geen bon, gevolgd door wel een bon  1  

• 
430 26

56 56
⎛ ⎞ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• het antwoord (ongeveer) 0,04  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 6  • het opstellen van de vergelijking 26 13
56

a ⋅ =   1  

• 
5613
26

a = ⋅   1  

• a = 28  1  
 
Opmerking 
Als een antwoord ‘27’ of ‘29’ door gericht proberen gevonden is, hiervoor geen punten 
aftrekken. 
 
Maximumscore 6 

 7  • Bij mogelijkheid A is Boermans kwijt: 300⋅13⋅17,50 = 68 250 euro  1  
• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: 13 5 13 5,1 ... 13 34,8 13 34,9⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ euro  2  
• 13 5 13 5,1 ... 13 34,8 13 34,9⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ vormt de som van een rekenkundige rij met n = 300, 

eerste term 65 en laatste term 453,7  1  

• 
113 5 13 5,1 ... 13 34,8 13 34,9 300 (65 453,7)
2

⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ +   1  

• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: 77 805 euro  1  

of 

• Bij mogelijkheid A is Boermans kwijt: 300⋅13⋅17,50 = 68 250 euro  1  

• Bij mogelijkheid B is Boermans gemiddeld 5 34,90 19,95
2

+
= euro per bon kwijt  2  

• Bij mogelijkheid B is Boermans in totaal 300⋅13⋅19,95 euro kwijt  2  
• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: 77 805 euro  1  

of 

• Bij mogelijkheid A is Boermans kwijt: 300⋅13⋅17,50 = 68 250 euro euro  1  
• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: 13 5 13 5,1 ... 13 34,8 13 34,9⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ euro  2  
• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: 77 805 euro  3  

 
Mobiel 
 
Maximumscore 5 

 8  • het aangeven van de verschilwaarden in 1994 en 2003  2  
• het aangeven van ten minste twee andere verticale afstanden tussen beide grafieken   2  
• de grafiek   1  

 
voorbeeld van een grafiek: 

 

'91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Nederland

Italië

mobiele abonnees in Europa
als percentage van de totale bevolking per land

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 9  • Voor t = 5 is p ≈ 43,8   1  
• Voor t = 6 is p ≈ 57,2  1  
• Het deelnamepercentage is met 13,4 toegenomen  1  
• Het aantal abonnees is met ongeveer 2,1 miljoen toegenomen (dus met meer dan 2 miljoen 

toegenomen)  1  
 
Maximumscore 5 

 10  • 81 80
1 30 0, 49t =+ ⋅

   1  

• het oplossen van deze vergelijking, eventueel met behulp van een geschikte optie op de GR  2  
• t ≈ 10,91   1  
• het antwoord november 2005  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • De verschilfunctie is 81 81
1 10 0,49 1 30 0,49t t−
+ ⋅ + ⋅

  1  

• een geschikte GR-optie gebruiken om het maximum te bepalen  1  
• Het grootste verschil treedt op voor t ≈ 3,998 (of 4,0)  1  
• Het grootste verschil is (ongeveer) 21,7 (%)  1  

 
Opmerking 
Als in een vergelijkbaar antwoord alleen de passage ‘Het grootste verschil treedt op voor  
t ≈ 3,998 (of 4,0)’ ontbreekt, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
Cine-tv 
 
Maximumscore 4 

 12  • een aanpak waarbij, bijvoorbeeld per 100 leden, de extra opbrengsten bij de diverse 
verhogingen, afhankelijk van de percentages ‘akkoord’ en ‘opzegging’, berekend worden  1  

• Per 100 leden zijn deze extra opbrengsten respectievelijk 55, 45 en –37,50 euro  2  
• Een verhoging van € 2,50 is dus het beste  1  

of 

• het berekenen van de opbrengsten, bijvoorbeeld per 100 leden   1  
• Per 100 leden zijn deze opbrengsten respectievelijk 3000, 3055, 3045 en 2962,50 euro  2  
• Een verhoging van € 2,50 is dus het beste  1  

 
Maximumscore 5 

 13  • In totaal worden 150 punten toegekend   1  
• De overige 9 leden moeten in totaal 27 punten toekennen  1  
• Deze 9 leden kennen deze 27 punten (bijvoorbeeld) aan ‘Footsteps in the dark’ toe  1  
• Dan blijven er nog 123 punten over voor de overige 5 films  1  
• een mogelijke verdeling: 24-24-25-25-25 (zodat ‘Footsteps in the dark’ geselecteerd wordt)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 14  • het inzicht dat hier sprake is van een trekking zonder teruglegging  1  

• De kans op eerst 2 thrillers en dan 4 andere films is 50 49 100 99 98 97
150 149 148 147 146 145

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   1  

• Het aantal mogelijke volgordes om 2 thrillers uit 6 films te kiezen is 
6
2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• het antwoord 
6 50 49 100 99 98 97 0,34
2 150 149 148 147 146 145
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

of 

• het inzicht dat hier sprake is van een trekking zonder teruglegging  1  

• De kans op 2 thrillers is 

50 100
2 4

150
6

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• het antwoord (ongeveer) 0,34  1  
 
Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
Maximumscore 5 

 15  • In 2001 was het totaal aantal verkeersdoden 1085  1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de mannen 852   1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 308   1  
• In 2001 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 264   1  
• Dat is een afname van 14,3% (of 14%)  1  

 
Maximumscore 6 

 16  • het aflezen van de aantallen verkeersdoden 101 en 68   1  
• het aflezen van de categoriepercentages 7,3 en 3,5  1  
• het inzicht dat de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage van belang is  1  

• Voor categorie 25-29 is dat ongeveer 101 14
7,3

≈   1  

• Voor categorie 70-74 is dat ongeveer 68 19
3,5

≈   1  

• De kans is groter voor categorie 70-74  1  
 
Opmerkingen 

• Bij het aflezen van de aantallen verkeersdoden in figuur 2 voor een waarde uit het interval 
[100; 102] bij de leeftijdscategorie 25 tot 30 en voor een waarde uit het interval [66; 70] 
bij de leeftijdscategorie 70 tot 75 geen punten aftrekken. 

• Bij het aflezen van de percentages in figuur 3 voor een waarde uit het interval [7; 7,5] bij 
de leeftijdscategorie 25-29 en voor een waarde uit het interval [3,2; 3,7] bij de 
leeftijdscategorie 70-74 geen punten aftrekken. 

• Als in plaats van de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage het product 
berekend wordt, maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 17  • De groeifactor per 30 jaar is 1066
3264

 (≈ 0,3266)   1  

• De groeifactor per jaar is 
1

301066
3264

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• De groeifactor is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

of 

• het opstellen van de vergelijking 303264 1066g⋅ =   1  
• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De groeifactor g is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

 
Maximumscore 3 

 18  • het gebruik van een geschikte optie van de GR om de waarde van t van de piek te berekenen  1  
• De piek treedt op bij t = 27  1  
• Dat is in het jaar 1977   1  

 
Maximumscore 4 

 19  • het inzicht dat de formule voor N met 0,75 vergeleken moet worden  1  

• De term 
( )6,8

2
10 0,04

t
t

+

+
 wordt vrijwel 0 als t heel groot wordt  1  

• Daardoor wordt N op den duur ongeveer 0,8 (en dat is groter dan 0,75)  1  
• Er zijn dus extra maatregelen nodig  1  

of 
• het inzicht dat de formule voor N met 0,75 vergeleken moet worden  1  
• het maken van een grafiek of een tabel  1  
• Op grond van die grafiek of tabel kun je concluderen dat N op den duur ongeveer 0,8 wordt 

(en dat is groter dan 0,75)  1  
• Er zijn dus extra maatregelen nodig  1  

 
Opmerking 
Als de grafiek of tabel geen N-waarden voor t ≥ 85 bevat, maximaal 2 punten voor deze 
vraag toekennen.  
 
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. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 1 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van de vragen 8, 10 en 
14 is een uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 
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Beschuit  
 
 
Gewone beschuiten worden verkocht in beschuitrollen van 13 stuks. Een gewone beschuit 
weegt gemiddeld 8,0 gram.  
Er zijn ook grotere, zogeheten ‘Twentsche beschuiten’ die worden verkocht in zakken van 
10 stuks. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram. 

Enige tijd geleden kostte in de supermarkt een rol gewone beschuit € 0,91 en een zak 
Twentsche beschuit € 0,93. 

3p 1  Bij welk van deze twee artikelen verwacht je het meeste beschuit voor je geld? Motiveer je 
antwoord. 
 
Vanzelfsprekend wegen beschuiten niet allemaal precies even veel. Het gewicht van een 
gewone beschuit is normaal verdeeld met een gemiddeld gewicht van 8,0 gram en een 
standaardafwijking van 0,6 gram. Het gewicht van een Twentsche beschuit is ook normaal 
verdeeld. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram met een standaardafwijking 
van 0,9 gram.  
Zowel bij een rol gewone beschuit als bij een zak Twentsche beschuit kan het gebeuren dat 
de inhoud minder weegt dan de 100 gram die op de verpakking staat vermeld. 

6p 2  Bereken bij welke soort beschuit de kans daarop het grootst is. 
 
Een fabrikant van gewone beschuit gaat ervan uit dat de machines voor productie van 
gewone beschuiten zo zijn ingesteld dat slechts 5% van de beschuiten te licht is. Een 
medewerker van deze fabriek heeft echter de indruk dat meer dan 5% van de beschuiten te 
licht is. Om zijn vermoeden te onderzoeken, pakt hij willekeurig 50 beschuiten. Van deze 
50 beschuiten blijken er 6 te licht te zijn. 

6p 3  Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding is om de medewerker in het gelijk te 
stellen. Hanteer daarbij een significantieniveau van 1%. 
 

foto 
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Krasactie 
 
 
Schoenwinkel Boermans bestaat 40 jaar. Om dat te vieren overweegt eigenaar Boermans om 
een actie met kraskaarten te houden. Iedere klant die voor ten minste 50 euro in de winkel 
besteedt, krijgt een kraskaart. Op elke kraskaart komen acht vakjes die opengekrast kunnen 
worden. In zes willekeurig gekozen vakjes staat het woord ‘jammer!’ In de andere twee 
vakjes staat het gezicht van Boermans afgebeeld. De klant mag naar keuze twee vakjes 
openkrassen. Indien een klant ten minste één maal het gezicht van Boermans te voorschijn 
krast, dan levert dat de klant een cadeaubon op. 

Een klant die een kraslot mag gaan krassen, heeft een kans van 26
56

 op een cadeaubon. 

 
Het is mogelijk dat van de eerste tien klanten die op een dag hebben gekrast, er drie een 
cadeaubon hebben gewonnen en zeven geen cadeaubon hebben gewonnen. 

3p 4  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
Boermans verwacht dat hij per dag gemiddeld 13 cadeaubonnen zal moeten uitdelen. Deze 
verwachting baseert hij op het gemiddelde aantal klanten per dag die in het verleden 
50 euro of meer besteedden.  

3p 5  Bereken dit gemiddelde aantal klanten per dag waarvan Boermans is uitgegaan. 
 
De krasactie van Boermans gaat een jaar duren. Een klant kan met een in de krasactie 
gewonnen cadeaubon een keuze maken uit een beperkte, speciaal daarvoor aangewezen 
voorraad artikelen in Boermans’ winkel. 
 
Boermans heeft nog niet besloten hoe groot hij de waarde van de cadeaubonnen zal maken. 
Hij wil kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.  

• Mogelijkheid A: gedurende de hele actie is elke cadeaubon 17,50 euro waard. 
• Mogelijkheid B: elke cadeaubon die op de eerste dag wordt uitgedeeld is 5 euro waard; elke 

cadeaubon die op de tweede dag wordt uitgedeeld is 5,10 euro waard; elke cadeaubon die 
op de derde dag wordt uitgedeeld 5,20 euro, enzovoort. Elke dag dat de winkel geopend is 
worden de bonnen 0,10 euro meer waard. Omdat Boermans in een jaar 300 dagen geopend 
is, zijn de bonnen op de laatste dag van de actie 34,90 euro waard.  
 
Boermans wil een indicatie hebben hoeveel geld hij bij beide mogelijkheden kwijt zal raken 
aan cadeaubonnen. Bij de berekeningen mag je ervan uit gaan dat Boermans elke dag 
precies 13 cadeaubonnen uitdeelt. 
 
Bij mogelijkheid B kan de totale dagwaarde dn van de cadeaubonnen die Boermans op de  
n-de dag uitdeelt, berekend worden met de formule dn = (4,90 + 0,10n) ⋅  13 = 63,7 + 1,3n. 
De totale dagwaarde van dag 1 is dus 63,7 + 1,3 ⋅  1 = 65 euro en die van dag 2 is 66,3. 
De totale actiewaarde an is de optelsom van alle cadeaubonnen die tot en met de n-de dag 
zijn uitgedeeld. Dus an = d1 + d2 + … + dn. Dit betekent dat de totale actiewaarde an kan 
worden berekend met de formule an = 64,35n + 0,65n2. 
 

5p 6  Toon de juistheid van de formule an = 64,35n + 0,65n2 aan. 
 

3p 7  Onderzoek bij welk van beide mogelijkheden Boermans in totaal het meeste geld kwijt is en 
bereken hoe groot het verschil is. 
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Voedsel zoeken 
 
 
De meeste roofdieren proberen iedere dag hun voedsel zo snel mogelijk te vangen. 
Naarmate meer voedsel is gevangen, wordt het vaak moeilijker om nog nieuw voedsel te 
vangen. Deze opgave gaat over het wiskundige model dat daarbij gemaakt kan worden. 
In dat model geeft de opbrengstfunctie het verband aan tussen de hoeveelheid voedsel (de 
voedselopbrengst) en de tijd die nodig is om die hoeveelheid voedsel te vangen. 
 
In figuur 1 is de grafiek getekend van de opbrengstfunctie voor roofdiersoort A. De 
voedselopbrengst is uitgedrukt in energie-eenheden (ee) en de benodigde tijd in uren. 
Figuur 1 staat vergroot op de uitwerkbijlage. 

We bekijken een roofdier van soort A. Na 0,5 uur heeft dit roofdier een bepaalde 
hoeveelheid energie aan voedsel gevangen. Om de dubbele hoeveelheid te vangen is meer 
dan het dubbele van 0,5 uur nodig.  

4p 8  Bepaal met behulp van figuur 1 hoeveel maal zo groot de daarvoor benodigde tijd is. 
 
Sommige roofdieren leven niet in hetzelfde gebied als hun prooidieren. Zulke roofdieren 
moeten zich eerst verplaatsen naar hun voedselgebied voordat ze met de jacht kunnen 
beginnen. De tijd die nodig is om een bepaalde hoeveelheid voedsel te vangen wordt 
daardoor uitgebreid met de tijd die nodig is om naar het voedselgebied te gaan. Dit heeft 
gevolgen voor de gemiddelde opbrengst per uur.  
In figuur 2 is de grafiek van de opbrengstfunctie van roofdiersoort B getekend. Zoals je in 
figuur 2 kunt zien, is een roofdier van deze soort 2 uur onderweg (1 uur heen en 1 uur 
terug). Figuur 2 staat vergroot op de uitwerkbijlage. 

 
Op de grafiek van roofdiersoort B bevindt zich het punt Q met coördinaten (5, 3). Dat wil 
zeggen dat, als een roofdier van roofdiersoort B 5 uur jaagt (inclusief verplaatsing), dan is 

zijn voedselopbrengst 3 ee. De gemiddelde voedselopbrengst is dan 3 0,6
5
= ee/uur.  

In figuur 2 is ook een stippellijn getekend die gaat door de oorsprong en punt Q. Deze 
stippellijn snijdt de grafiek van roofdiersoort B ook in punt P. 

3p 9  Leg uit, zonder berekening, dat de gemiddelde voedselopbrengst die hoort bij punt P ook 
gelijk is aan 0,6 ee/uur. 
 
Op de grafiek van roofdiersoort B bevindt zich een punt waarbij de gemiddelde opbrengst 
per uur voor een roofdier van soort B maximaal is. 

4p 10  Bepaal met behulp van figuur 2 (zie ook de uitwerkbijlage) bij welke tijd de gemiddelde 
opbrengst per uur maximaal is. Licht je antwoord toe. 
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Een roofdier van soort C is in totaal 1 uur onderweg. Voor deze roofdieren is de 
opbrengstfunctie gegeven door de formule:  

 4 1r t= − als t > 1 (voor het eerste uur geldt: r = 0) 

Hierin is t de tijd in uren en r de hoeveelheid gevonden voedsel in ee. 
 
Deze opbrengstfunctie r heeft voor t > 1 de volgende twee eigenschappen: 

• een langere tijd levert altijd een hogere opbrengst op; 
• de toename van de opbrengst wordt steeds geringer naarmate t groter wordt. 

Deze twee eigenschappen zijn zichtbaar in de grafiek van r, maar ze kunnen ook worden 
verklaard aan de hand van de grafiek van de afgeleide van r.  

5p 11  Schets de grafiek van de afgeleide van r en verklaar de beide eigenschappen aan de hand 
van deze grafiek. 
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Bouwproject 
 
 
De gemeente Vriesbergen wil woningen en winkels laten bouwen op een terrein van  
1 000 000 m2. 
 
nieuwbouw 

 
De gemeentelijke planologische dienst gaat dit project ontwerpen. Dit project zal aan enkele 
voorwaarden moeten voldoen: 
 
Verdeling 

• Voor elke m2 woonoppervlak moet 1 m2 ‘tuin’ extra gereserveerd worden voor de 
woningen. Dus voor elke m2 woonoppervlak wordt 2 m2 grond in gebruik genomen. 

• Voor elke 50 m2 winkeloppervlak moet 20 m2 extra voor parkeerplaatsen worden bestemd. 
• Om ruimte te hebben voor openbare groenvoorzieningen en wegen mag het totale 

grondoppervlak voor woningen (inclusief tuin) plus het totale grondoppervlak voor winkels 
(inclusief parkeerplaatsen) samen ten hoogste 60% van het totale oppervlak beslaan. 
 
Verontreiniging 

• Voor 1 m2 woonoppervlak rekent men 40 eenheden verontreiniging en voor 1 m2 
winkeloppervlak rekent men 4 eenheden verontreiniging. 

• In totaal is maximaal 3 000 000 eenheden verontreiniging toelaatbaar. 
 
Regionale functie 
Omdat het gebied een regionale winkelfunctie moet krijgen, eist de gemeente dat het aantal 
m2 winkeloppervlak ten minste gelijk is aan 50 000 m2 plus vier maal het aantal m2 
woonoppervlak. 
 
Noem het aantal m2 woonoppervlak x en het aantal m2 winkeloppervlak y. Naast de 
beperkende voorwaarden x ≥ 0 en y ≥ 0 gelden nu ook de voorwaarden: 

(1) 2x + 1,4y ≤ 600 000 

(2) y – 4x ≥ 50 000 

(3) 10x + y ≤ 750 000 

5p 12  Laat zien hoe de voorwaarden (1), (2) en (3) uit bovenstaande gegevens volgen. 
 

foto 
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Nog een aspect van het project waar een voorwaarde uit voortvloeit, wordt gevormd door de 
kosten. 
 
Kosten 

• Het hele project mag niet meer dan 400 miljoen euro kosten.  
• De bouw van 1 m2 woonoppervlak kost 2400 euro. 
• De bouw van 1 m2 winkeloppervlak kost 800 euro. 

 
Op grond van de gegevens over de kosten kun je de beperkende voorwaarde (4) opstellen. 

2p 13  Stel deze beperkende voorwaarde op. 
 
In figuur 3 zijn de grenzen van de vier beperkende voorwaarden getekend. Figuur 3 staat 
vergroot op de uitwerkbijlage. 

Met behulp van figuur 3 is in te zien dat een van de vier beperkende voorwaarden eigenlijk 
overbodig is. 

5p 14  Welke van de vier beperkende voorwaarden is overbodig? Licht je antwoord toe met behulp 
van de figuur op de uitwerkbijlage. 
 
De gemeentelijke planologische dienst wil zo veel mogelijk m2 woonoppervlak realiseren. 

4p 15  Onderzoek hoeveel m2 het totale grondoppervlak voor woningen (inclusief tuin) plus het 
totale grondoppervlak voor winkels (inclusief parkeerplaatsen) in dat geval zal beslaan. 
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Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
 
In het jaar 2000 zijn 1160 personen in het verkeer in Nederland om het leven gekomen. Ten 
opzichte van het jaar 2000 is het aantal verkeersdoden in het jaar 2001 gedaald met 6,47%. 
Bij de mannen daalde het aantal verkeersdoden met 31 tot 821. 
Met deze gegevens kunnen we berekenen met welk percentage het aantal vrouwelijke 
verkeersdoden in 2001 is gedaald ten opzichte van 2000. 

5p 16  Bereken dit percentage. 
 
In figuur 4 staan de verkeersdoden van het jaar 2000 in een staafdiagram verdeeld naar 
leeftijdscategorie. 

De bevolkingsopbouw van het jaar 2000 is weergegeven in figuur 5.  

Om het totale percentage per leeftijdscategorie te bepalen moet je de percentages mannen 
en vrouwen optellen. Voor, bijvoorbeeld, de leeftijdscategorie 5 tot 10 jaar is af te lezen dat 
het totale percentage ongeveer 6,4% is. 
 

6p 17  Onderzoek aan de hand van figuur 4 en figuur 5 of in het jaar 2000 een persoon uit de 
leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar een grotere of kleinere kans had op een dodelijk 
verkeersongeval dan een persoon uit de leeftijdscategorie 70 tot 75 jaar. 

figuur 4 
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In figuur 6 zie je een grafiek van het aantal verkeersdoden voor de jaren 1950 tot en met 
2002. 

In figuur 6 is te zien dat het aantal verkeersdoden het grootst was in 1972. Toen waren er  
3264 verkeersdoden. Door een actief beleid inzake verkeersveiligheid is sinds die tijd het 
aantal verkeersdoden afgenomen tot 1066 in het jaar 2002. Weliswaar steeg het aantal 
verkeersdoden in sommige jaren, maar toch is er een duidelijke dalende trend 
waarneembaar in de periode 1972-2002. We kunnen deze trend beschrijven met een model 
waarbij het aantal verkeersdoden exponentieel afneemt van 3264 in 1972 tot 1066 in 2002. 
Volgens dit model zou het aantal verkeersdoden tussen 1972 en 2002 jaarlijks met een vast 
percentage dalen. 

4p 18  Bereken dit percentage. 
 
Het verloop van het aantal verkeersdoden, zoals je dat ziet in figuur 6, kan bij benadering 
worden beschreven met de volgende formule: 

 
( )6,8

20,8
10 0,04

tN
t

+
= +

+
  

In deze formule is N het aantal verkeersdoden per jaar in duizendtallen en t is de tijd in 
jaren vanaf 1950, dus t = 0 in 1950. 
 
Deze formule is slechts een model dat hoort bij figuur 6. Daarom komt de grafiek die hoort 
bij de formule niet precies overeen met de grafiek uit figuur 6. Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeld dat volgens de formule de piek in het aantal verkeersdoden niet in 1972 
plaatsvond, maar in een ander jaar. 

3p 19  Onderzoek in welk jaar de piek plaatsvond volgens bovenstaande formule. 
 
Uiteraard is ieder verkeersslachtoffer er een te veel. De overheid wil het aantal 
verkeersslachtoffers dan ook verminderen. Wanneer de overheid de reeds bestaande 
maatregelen voortzet, dan verwacht men dat het aantal verkeersdoden zich in de toekomst 
ontwikkelt volgens bovenstaande formule. Alleen als de overheid nog extra maatregelen 
neemt om de verkeersveiligheid te bevorderen, zal het aantal verkeersdoden in de toekomst 
lager kunnen worden dan volgens de formule. Doelstelling is om het aantal verkeersdoden 
minder dan 750 te laten zijn.  

4p 20  Onderzoek, uitgaande van de gegeven formule, of er inderdaad extra maatregelen nodig zijn 
om deze doelstelling te halen. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 VWO kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 

600025-1-16c 2 Lees verder 

Pagina: 1517Voor 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).



4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Beschuit 
 
Maximumscore 3 

 1  • Bij gewone beschuiten krijg je 
13 8,0 114,3

0,91
×

≈  gram per euro   1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je 
10 10,7 115,1

0,93
×

≈  gram per euro  1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je het meeste beschuit voor je geld  1  
 
Opmerking 
Bij een aanpak waarbij prijzen per bijvoorbeeld 100 gram onderling vergeleken worden, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 6 

 2  • De inhoud van een rol gewone beschuit weegt gemiddeld 104 gram   1  
• De bijbehorende standaardafwijking is ( )0,6 13 2,16 gram⋅ ≈   1  
• P(inhoud van een rol gewone beschuit weegt minder dan 100 gram) ≈ 0,032  1  
• een soortgelijke berekening voor een zak Twentsche beschuit, leidend tot (een gemiddelde 

van 107 gram, een standaardafwijking van 0,9 10⋅ of 2,85 gram en) een bijbehorende kans 
van (ongeveer) 0,007  2  

• De kans is groter bij gewone beschuit  1  
 
Opmerking 
Als een oplossing berekend wordt zonder gebruik te maken van de n -wet, maximaal 
4 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 6 

 3  • De hypothese H0 : p = 0,05 moet getoetst worden tegen H1 : p > 0,05  1  
• De bijbehorende overschrijdingskans is   1 P( 6 | 50, 0,05)X n p≥ = =  
• P(   1 6) 1 P( 5)X X≥ = − ≤  
• beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden  1  
• Deze kans is (ongeveer) 0,04  1  
• de conclusie: 0,04 > 0,01, dus de medewerker hoeft niet in het gelijk te worden gesteld  1  

 
Krasactie 
 
Maximumscore 3  

Antwoorden Deel- 
scores

 4  • 3 keer een bon en daarna 7 keer geen bon heeft een kans van 
3 726 30 ( 0,00127)

56 56
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

• Er zijn verschillende volgordes mogelijk  1 
10

120
3

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

• De gevraagde kans is (
3 726 30120

56 56
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

≈ ) 0,152  1  

of 

• het inzicht dat hier sprake is van een (niet-cumulatieve) binomiale verdeling met n = 10,  

p = 26
56

 en x = 3  1  

• beschrijven hoe met de GR de bijbehorende kans berekend wordt  1  
• het antwoord: 0,152  1  
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Maximumscore 3  

 5  • het opstellen van de vergelijking 26 13
56

a ⋅ =   1  

• 
5613
26

a = ⋅   1  

• a = 28  1  
 
Opmerking 
Als een antwoord ‘27’ of ‘29’ door gericht proberen gevonden is, hiervoor geen punten 
aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 6  • dn is een rekenkundige rij  1  

• 1 aantal termen  (1e term + de term)
2na n= ⋅ ⋅ −  of 1

1 ( )
2n na n d d= ⋅ ⋅ +   1  

• 1 (65 63,7 1,3 )
2na n= ⋅ ⋅ + + n   2  

• de rest van de herleiding  1  
 
Maximumscore 3 

 7  • Bij mogelijkheid A is Boermans kwijt: 300⋅13⋅17,50 = 68 250 euro  1  
• Bij mogelijkheid B is Boermans kwijt: a300 = 64,35 ⋅ 300 + 0,65 ⋅ 3002 = 77 805  euro  1  
• Bij mogelijkheid B is Boermans 9555 euro meer kwijt  1  

of 

• Bij mogelijkheid B is Boermans gemiddeld 5 34,90 19,95
2

+
= euro per bon kwijt  1  

• Bij mogelijkheid B is Boermans gemiddeld 2,45 euro per bon meer kwijt  1  
• Bij mogelijkheid B is Boermans in totaal (300 ⋅ 13 ⋅ 2,45 =) 9555 euro meer kwijt  1  

 
Voedsel zoeken 
 
Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 8  • Na 0,5 uur is de voedselopbrengst (ongeveer) 1,5 ee   1  
• De dubbele hoeveelheid is 3 ee  1  
• Daar hoort een tijd bij van 3 uur  1  
• Dat is 6 maal zo groot  1  

 
Maximumscore 3 

 9  • de gemiddelde opbrengst in punt P = voedselopbrengst in 
tijdsduur horend bij 

P
P

 (of P

P

y
x

)  1  

• De gemiddelde opbrengst in een punt is gelijk aan de helling van de lijn door dat punt en de 
oorsprong  1  

• Omdat P en Q op dezelfde lijn door O liggen, geldt dat de gemiddelde opbrengst horend bij 
P gelijk is aan de gemiddelde opbrengst horend bij Q   1  
 
Opmerking 
Als een kandidaat slechts door aflezen van de coördinaten van punt P door berekening heeft 
geconstateerd dat de gemiddelde opbrengst horend bij punt P (ongeveer) 0,6 ee/uur is, geen 
punten voor deze vraag toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 10  • het tekenen van een raaklijn aan de grafiek vanuit de oorsprong  3  
• De tijd is af te lezen op de horizontale as onder het raakpunt: ongeveer 3 uur  1  

of 

• het opstellen van een tabel (zie onderstaand voorbeeld) met daarin de gemiddelde opbrengst 
per uur bij diverse waarden van t  3  

 
 
 
 

 
• De gemiddelde opbrengst per uur is maximaal bij (ongeveer) t = 3  1  

 
Opmerking 
Als een antwoord gegeven is met behulp van een tabel waarbij stapgrootte t =1 (of groter) 
is gehanteerd, maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen.  
 
Maximumscore 5 

 11  • 
1
24( 1)r t= −   1  

• 
1
22 (of 2 ( 1) )

1
r r t

t

−
′ ′= = ⋅ −

−
  1  

• een schets van de grafiek van   1 r′  
• 1e eigenschap:  is overal positief, dus moet r overal stijgen  1 r′  
• 2e eigenschap: de grafiek van  is overal dalend, dus de toename van de opbrengst is 

steeds geringer  1 
r′

 

of 

• de GR instellen op het tekenen van de grafiek van r′   2  
• een schets van de grafiek van   1 r′  
• 1e eigenschap:  is overal positief, dus moet r overal stijgen  1 r′  
• 2e eigenschap: de grafiek van  is overal dalend, dus de toename van de opbrengst is 

steeds geringer  1 
r′

 
 
Bouwproject 
 
Maximumscore 5 

t 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
opbrengst 0 1,6 2 2,3 2,55 2,75 3 3,15 3,3 

gemiddelde opbrengst 0 0,64 0,67 0,66 0,64 0,61 0,6 0,57 0,55 

 12  • Voor elke m2 winkeloppervlak wordt 250 20 1,4 m
50
+

=  in gebruik genomen  1  

• Er is maximaal 0,6 ⋅ 1 000 000 = 600 000 m2 beschikbaar  1  
• Dit leidt tot de voorwaarde 2x + 1,4y ≤ 600 000  1  
• Bij regionale functie hoort y ≥ 50 000 + 4x dus y – 4x ≥ 50 000  1  
• Bij verontreiniging geldt 40x + 4y ≤ 3 000 000, hetgeen overeenkomt met 10x + y ≤ 750 000  1  

 
Maximumscore 2 

 13   (4) kosten: 2400x + 800y ≤ 400 000 000  
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 5 
 14  • het koppelen van elk van de vier grenslijnen aan de bijbehorende voorwaarde  2  

• het aangeven van het toegestane gebied (zie onderstaand voorbeeld)  1  
• het inzicht dat er één grenslijn is die nergens aan het toegestane gebied grenst  1  
• Deze grenslijn hoort bij de voorwaarde ‘kosten’  1  

 
voorbeeld van een bijpassende tekening: 

 
Maximumscore 4 

0 20.000 100.000 200.000
x

y
700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

grenslijn bij (3) grenslijn bij (2)

grenslijn bij (1)

grenslijn bij (4)

 15  • In het toegestane gebied is x maximaal in het snijpunt van de grafieken van verontreiniging 
en regionale functie  1  

• De maximale waarde van x in het toegestane gebied is 50 000  1  
• De bijbehorende waarde van y is 250 000  1  
• Bij deze keuze vergt het project 100 000 m2 aan woningen (inclusief tuinen) en 350 000 m2 

aan winkels (inclusief parkeerplaatsen) (en dat is in totaal 450 000 m2)  1  
 
Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
Maximumscore 5 

 16  • In 2001 was het totaal aantal verkeersdoden 1085  1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de mannen 852   1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 308   1  
• In 2001 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 264   1  
• Dat is een afname van 14,3% (of 14%)  1  
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Maximumscore 6 

Antwoorden Deel- 
scores

 17  • het aflezen van de aantallen verkeersdoden 101 en 68   1  
• het aflezen van de categoriepercentages 7,3 en 3,5  1  
• het inzicht dat de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage van belang is  1  

• Voor categorie 25-29 is dat ongeveer 
101 14
7,3

≈   1  

• Voor categorie 70-74 is dat ongeveer 
68 19
3,5

≈   1  

• De kans is groter voor categorie 70-74  1  
 
Opmerkingen 

• Bij het aflezen van de aantallen verkeersdoden in figuur 4 voor een waarde uit het interval 
[100; 102] bij de leeftijdscategorie 25 tot 30 en voor een waarde uit het interval [66; 70] 
bij de leeftijdscategorie 70 tot 75 geen punten aftrekken. 

• Bij het aflezen van de percentages in figuur 5 voor een waarde uit het interval [7; 7,5] bij 
de leeftijdscategorie 25-29 en voor een waarde uit het interval [3,2; 3,7] bij de 
leeftijdscategorie 70-74 geen punten aftrekken. 

• Als in plaats van de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage het product 
berekend wordt, maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 18  • De groeifactor per 30 jaar is 1066
3264

 (≈ 0,3266)   1  

• De groeifactor per jaar is 

1
301066

3264
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• De groeifactor is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

of 

• het opstellen van de vergelijking   1 303264 1066g⋅ =  
• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De groeifactor g is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

 
Maximumscore 3 

 19  • het gebruik van een geschikte optie van de GR om de waarde van t van de piek te berekenen  1  
• De piek treedt op bij t = 27  1  
• Dat is in het jaar 1977   1  
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Maximumscore 4 

 20  • het inzicht dat de formule voor N met 0,75 vergeleken moet worden    1  

• De term 
( )6,8

2
10 0,04

t
t

+

+
 wordt vrijwel 0 als t heel groot wordt  1  

• Daardoor wordt N op den duur ongeveer 0,8 (en dat is groter dan 0,75)  1  
• Er zijn dus extra maatregelen nodig  1  

of 

• het inzicht dat de formule voor N met 0,75 vergeleken moet worden   1  
• het maken van een grafiek of een tabel  1  
• Op grond van die grafiek of tabel kun je concluderen dat N op den duur ongeveer 0,8 wordt 

(en dat is groter dan 0,75)  1  
• Er zijn dus extra maatregelen nodig  1  

 
Opmerking 
Als de grafiek of tabel geen N-waarden voor t ≥ 85 bevat, maximaal 2 punten voor deze 
vraag toekennen.  
 
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. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Donderdag 1 juni

totale examentijd 3,5 uur

Examen  VWO - Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
49 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van vraag 4 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
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Beschuit  
 
 
Gewone beschuiten worden verkocht in beschuitrollen van 13 stuks. Een gewone beschuit 
weegt gemiddeld 8,0 gram.  
Er zijn ook grotere, zogeheten ‘Twentsche beschuiten’ die worden verkocht in zakken van 
10 stuks. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram. 

Enige tijd geleden kostte in de supermarkt een rol gewone beschuit € 0,91 en een zak 
Twentsche beschuit € 0,93. 

3p 1  Bij welk van deze twee artikelen verwacht je het meeste beschuit voor je geld? Motiveer je 
antwoord. 
 
Vanzelfsprekend wegen beschuiten niet allemaal precies even veel. Het gewicht van een 
gewone beschuit is normaal verdeeld met een gemiddeld gewicht van 8,0 gram en een 
standaardafwijking van 0,6 gram. De kans is daarom vrij groot dat een willekeurige gewone 
beschuit meer weegt dan 7,5 gram. Toch gebeurt het niet vaak dat in een rol gewone 
beschuit elke beschuit meer dan 7,5 gram weegt. 
 

5p 2  Bereken de kans dat in een rol gewone beschuit elke beschuit meer dan 7,5 gram weegt. 
 
Het gewicht van een Twentsche beschuit is ook normaal verdeeld. Een Twentsche beschuit 
weegt gemiddeld 10,7 gram met een standaardafwijking van 0,9 gram. 
Zowel bij een rol gewone beschuit als bij een zak Twentsche beschuit kan het gebeuren dat 
de inhoud minder weegt dan de 100 gram die op de verpakking staat vermeld. Voor gewone 
beschuit is de kans op deze gebeurtenis 0,032. 

5p 3  Bereken bij welke soort beschuit de kans het grootst is dat de inhoud minder weegt dan de 
100 gram die op de verpakking staat. 
 
 

foto 
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Mobiel 
 
 
In de jaren negentig van de twintigste eeuw hebben steeds meer mensen een mobiele 
telefoon aangeschaft. Om de ontwikkelingen te volgen, kijken telefoonbedrijven vooral naar 
het deelnamepercentage. Dat is het aantal abonnees met een mobiele telefoon in een land, 
uitgedrukt als percentage van het aantal inwoners van dat land. 
In de grafiek van figuur 1 is weergegeven hoe de deelnamepercentages van Nederland en 
Italië zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Figuur 1 staat vergroot op de 
uitwerkbijlage. 

Zoals je in figuur 1 kunt zien, is het deelnamepercentage van Italië vanaf 1994 voortdurend 
groter dan het deelnamepercentage van Nederland. Het verschil tussen het 
deelnamepercentage van Italië en het deelnamepercentage van Nederland is echter niet elk 
jaar even groot.  

5p 4  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van dit verschil vanaf 1994. Licht je 
werkwijze toe. 
 
De grafiek van Nederland kan goed worden benaderd met de formule: 

 Nederland
81

1 30 0,49tp =
+ ⋅

 

Hierin is Nederlandp  het deelnamepercentage van Nederland en t de tijd in jaren. Hierbij 
komt t = 0 overeen met 1 januari 1995.  
 
Gedurende het hele jaar 2000 had Nederland ongeveer 16 miljoen inwoners.  

4p 5  Onderzoek met behulp van de formule of er in het jaar 2000 meer dan 2 miljoen abonnees 
zijn bijgekomen. 
 
De markt voor mobiele telefoons is vrijwel verzadigd wanneer het deelnamepercentage de 
80 passeert. 

5p 6  Bereken met behulp van de formule in welke maand van welk jaar dat in Nederland het 
geval is. 
 
De grafiek van Italië kan goed worden benaderd met de formule:  

 Italië
81

1 10 0,49tp =
+ ⋅

 

Hierin is t weer de tijd in jaren. Met t = 0 komt 1 januari 1995 overeen. 
 
Aan de hand van de formules van Nederland en Italië kunnen we berekenen wanneer het 
verschil tussen het deelnamepercentage van Italië en het deelnamepercentage van Nederland 
het grootst was. 

4p 7  Hoe groot is volgens de formules het maximale verschil tussen de deelnamepercentages van 
Italië en Nederland? Licht je antwoord toe. 
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Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
 
In het jaar 2000 zijn 1160 personen in het verkeer in Nederland om het leven gekomen. Ten 
opzichte van het jaar 2000 is het aantal verkeersdoden in het jaar 2001 gedaald met 6,47%. 
Bij de mannen daalde het aantal verkeersdoden met 31 tot 821. 
Met deze gegevens kunnen we berekenen met welk percentage het aantal vrouwelijke 
verkeersdoden in 2001 is gedaald ten opzichte van 2000. 

5p 8  Bereken dit percentage. 
 
In figuur 2 staan de verkeersdoden van het jaar 2000 in een staafdiagram verdeeld naar 
leeftijdscategorie.  

De bevolkingsopbouw van het jaar 2000 is weergegeven in figuur 3. 

Om het totale percentage per leeftijdscategorie te bepalen moet je de percentages mannen 
en vrouwen optellen. Voor, bijvoorbeeld, de leeftijdscategorie 5 tot 10 jaar is af te lezen dat 
het totale percentage ongeveer 6,4% is. 
 

6p 9  Onderzoek aan de hand van figuur 2 en figuur 3 of in het jaar 2000 een persoon uit de 
leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar een grotere of kleinere kans had op een dodelijk 
verkeersongeval dan een persoon uit de leeftijdscategorie 70 tot 75 jaar. 
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In figuur 4 zie je een grafiek van het aantal verkeersdoden voor de jaren 1950 tot en met 
2002. 

In figuur 4 is te zien dat het aantal verkeersdoden het grootst was in 1972. Toen waren er  
3264 verkeersdoden. Door een actief beleid inzake verkeersveiligheid is sinds die tijd het 
aantal verkeersdoden afgenomen tot 1066 in het jaar 2002. Weliswaar steeg het aantal 
verkeersdoden in sommige jaren, maar toch is er een duidelijke dalende trend 
waarneembaar in de periode 1972-2002. We kunnen deze trend beschrijven met een model 
waarbij het aantal verkeersdoden exponentieel afneemt van 3264 in 1972 tot 1066 in 2002. 
Volgens dit model zou het aantal verkeersdoden tussen 1972 en 2002 jaarlijks met een vast 
percentage dalen. 

4p 10  Bereken dit percentage. 
 
Het verloop van het aantal verkeersdoden, zoals je dat ziet in figuur 4, kan bij benadering 
worden beschreven met de volgende formule: 

 
( )6,8

20,8
10 0,04

tN
t

+
= +

+
  

In deze formule is N het aantal verkeersdoden per jaar in duizendtallen en t is de tijd in 
jaren vanaf 1950, dus t = 0 in 1950.  
 
Deze formule is slechts een model dat hoort bij figuur 4. Daarom komt de grafiek die hoort 
bij de formule niet precies overeen met de grafiek uit figuur 4. Een belangrijk verschil is 
bijvoorbeeld dat volgens de formule de piek in het aantal verkeersdoden niet in 1972 
plaatsvond, maar in een ander jaar. 

3p 11  Onderzoek in welk jaar de piek plaatsvond volgens bovenstaande formule. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet gebruikt wordt 
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Vraag 4 

 Uitwerkbijlage bij vraag 4 

Examen VWO 2006 Compex 
 
Tijdvak 1 
Donderdag 1 juni 
totale examentijd 3,5 uur 

Examennummer 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 Compex VWO kunnen maximaal 81 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Beschuit  
 
Maximumscore 3 

 1  • Bij gewone beschuiten krijg je 13 8,0 114,3
0,91
×

≈  gram per euro   1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je 10 10,7 115,1
0,93
×

≈  gram per euro  1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je het meeste beschuit voor je geld  1  
 
Opmerking 
Bij een aanpak waarbij prijzen per bijvoorbeeld 100 gram onderling vergeleken worden, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 2  • het inzicht dat eerst de kans dat één gewone beschuit meer dan 7,5 gram weegt uitgerekend 
moet worden  1  

• beschrijven hoe met de GR de kans berekend kan worden dat een gewone beschuit meer dan 
7,5 gram weegt  1  

• Deze kans is (ongeveer) 0,8  1  
• Bij 13 beschuiten is de kans 0,813  1  
• het antwoord (ongeveer) 0,05  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • De inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt gemiddeld 107 gram   1  
• De bijbehorende standaardafwijking is ( )0,9 10 2,85 gram⋅ ≈   1  
• beschrijven hoe P(inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt minder dan 100 gram) met 

de GR berekend kan worden  1  
• P(inhoud van een zak Twentsche beschuit weegt minder dan 100 gram) ≈ 0,007  1  
• De kans is groter bij gewone beschuit (want 0,032 > 0,007)  1  

 
Opmerking 
Als een oplossing berekend wordt zonder gebruik te maken van de n -wet, maximaal 
4 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Mobiel 
 
Maximumscore 5 

 4  • het aangeven van de verschilwaarden in 1994 en 2003  2  
• het aangeven van ten minste twee andere verticale afstanden tussen beide grafieken   2  
• de grafiek   1  

 
voorbeeld van een grafiek: 

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 4 

 5  • Voor t = 5 is p ≈ 43,8   1  
• Voor t = 6 is p ≈ 57,2  1  
• Het deelnamepercentage is met 13,4 toegenomen  1  
• Het aantal abonnees is met ongeveer 2,1 miljoen toegenomen (dus met meer dan 2 miljoen 

toegenomen)  1  
 
Maximumscore 5 

 6  • 81 80
1 30 0, 49t =+ ⋅

   1  

• het oplossen van deze vergelijking, eventueel met behulp van een geschikte optie op de GR  2  
• t ≈ 10,91   1  
• het antwoord november 2005  1  

 
Maximumscore 4 

 7  • De verschilfunctie is 81 81
1 10 0,49 1 30 0,49t t−
+ ⋅ + ⋅

  1  

• een geschikte GR-optie gebruiken om het maximum te bepalen  1  
• Het grootste verschil treedt op voor t ≈ 3,998 (of 4,0)  1  
• Het grootste verschil is (ongeveer) 21,7 (%)  1  

 
Opmerking 
Als in een vergelijkbaar antwoord alleen de passage ‘Het grootste verschil treedt op voor 
t ≈ 3,998 (of 4,0)’ ontbreekt, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
Verkeersslachtoffers in Nederland 
 
Maximumscore 5 

 8  • In 2001 was het totaal aantal verkeersdoden 1085  1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de mannen 852   1  
• In 2000 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 308   1  
• In 2001 was het aantal verkeersdoden bij de vrouwen 264   1  
• Dat is een afname van 14,3% (of 14%)  1  

 
Maximumscore 6 

 9  • het aflezen van de aantallen verkeersdoden 101 en 68   1  
• het aflezen van de categoriepercentages 7,3 en 3,5  1  
• het inzicht dat de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage van belang is  1  

• Voor categorie 25-29 is dat ongeveer 101 14
7,3

≈   1  

• Voor categorie 70-74 is dat ongeveer 68 19
3,5

≈   1  

• De kans is groter voor categorie 70-74  1  
 
Opmerkingen 

• Bij het aflezen van de aantallen verkeersdoden in figuur 2 voor een waarde uit het interval 
[100; 102] bij de leeftijdscategorie 25 tot 30 en voor een waarde uit het interval [66; 70] 
bij de leeftijdscategorie 70 tot 75 geen punten aftrekken. 

• Bij het aflezen van de percentages in figuur 3 voor een waarde uit het interval [7; 7,5] bij 
de leeftijdscategorie 25-29 en voor een waarde uit het interval [3,2; 3,7] bij de 
leeftijdscategorie 70-74 geen punten aftrekken. 

• Als in plaats van de verhouding aantal verkeersdoden : categoriepercentage het product 
berekend wordt, maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 10  • De groeifactor per 30 jaar is 1066
3264

 (≈ 0,3266)   1  

• De groeifactor per jaar is 
1

301066
3264

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• De groeifactor is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

of 

• het opstellen van de vergelijking 303264 1066g⋅ =   1  
• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De groeifactor g is (ongeveer) 0,963  1  
• Dat is een jaarlijkse afname met 3,7% (of 4%)  1  

 
Maximumscore 3 

 11  • het gebruik van een geschikte optie van de GR om de waarde van t van de piek te berekenen  1  
• De piek treedt op bij t = 27  1  
• Dat is in het jaar 1977   1  

 
Risk of Ruin  
 
Maximumscore 3 

 12  • Twee keer achtereen zwart komt alleen voor in de serie RZZ   1  
• Twee of drie keer achtereen rood komt voor in de series RRZ en RRR (en RR0)   1  
• De series RZZ, RRZ en RRR zijn even waarschijnlijk, dus twee of drie keer achtereen rood 

heeft een ongeveer twee keer zo grote kans als twee keer achtereen zwart   1  
 
Maximumscore 4 

 13  • Voor een saldo van 6 euro is het nodig in alle vijf ronden te winnen   1  

• De kans om in alle vijf ronden te winnen is gelijk aan 
518

37
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  1  

• De gevraagde kans is gelijk aan 
5181

37
⎛ ⎞− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   1  

• Het antwoord is ongeveer 0,97   1  
 
Maximumscore 5 

 14  • het noemen van minstens één van de mogelijke series: WWWVV, WWVWV, WWVVW, 
WVWWV of WVWVW  1  

• de uitleg dat er 5 mogelijke series zijn   2  

• De gevraagde kans is 
3 218 195

37 37
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   1  

• Het antwoord is 0,15   1  
 
Maximumscore 4 

 15  een redenering als: 
• Van de 13 avonden waarop Mark na 4 ronden 1 euro heeft, gaat hij op 76 – 69 = 7 avonden 

een ronde later failliet  1  
• Dus heeft hij op 6 avonden van de 13 avonden (met 1 euro na 4 ronden) na 5 ronden 2 euro 

in bezit  1  
• Er moeten 15 – 6 = 9 avonden afkomstig zijn van de 12 avonden waarop hij na 4 ronden 

3 euro in bezit had  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 16  • Als Mark na een oneven aantal ronden nog geld heeft, heeft hij minstens één keer meer 
gewonnen dan verloren   1  

• Dan heeft hij nog minstens 1 + 1 = 2 euro   1  
• Omdat hij per ronde hoogstens 1 euro verliest, kan hij dan in de volgende even ronde niet al 

zijn geld kwijt raken   1  
 
Maximumscore 4 

 17  • In cel L32 staat op hoeveel van de honderd avonden het geld op is na 7 ronden   1  
• In cel K32 staat op hoeveel van de honderd avonden het geld al op is na 6 (of 5) ronden   1  
• Voor de bepaling van de empirische kans moet er worden gelet op het verschil tussen de 

cellen L32 en K32: de empirische kans volgens figuur 5 is L32 K32
100
−    1  

• de gemiddelde uitkomst van de tien simulaties   1  
 
Maximumscore 5 

 18  • in de cellen van kolom C het product van de cellen uit kolom A en B invullen:  
C4 = A4*B4 tot en met C28 = A28*B28   1  

• het aantal ronden van avonden waarbij Mark al zijn geld verliest:  
SOM(C4:C28) = 4 814 255   1  

• Het aantal ronden van avonden waarbij Mark niet al zijn geld verliest, is  
50 ⋅ 89 317 = 4 465 850  1  

• Het totaal aantal ronden is 9 280 105  1  

• Het gemiddeld aantal ronden per avond is 9280105
1000000

, dus Mark heeft per avond gemiddeld 

9,3 (of 9) ronden gespeeld   1  
 
Maximumscore 4 

 19  • De winstverwachting per ronde is ( 18 191 ( 1)
37 37

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ + ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=) 1
37
−  euro   1  

• Bij 50 ronden is de winstverwachting 50
37
−  euro   1  

• De winstverwachting per avond in deze situatie is ongeveer − € 1,35   1  
• Toen Mark per avond maar 1 euro meenam, speelde hij per avond gemiddeld veel minder 

dan 50 ronden. De winstverwachting per avond zal bij 50 ronden spelen dus behoorlijk veel 
lager zijn   1  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Donderdag 1 juni

totale examentijd 3,5 uur

Examen  VWO - Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
51 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van de vragen 7 en 11 is
een uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 

In dit deel van het examen staan de vragen 
waarbij de computer niet wordt gebruikt. 
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Beschuit  
 
 
Gewone beschuiten worden verkocht in beschuitrollen van 13 stuks. Een gewone beschuit 
weegt gemiddeld 8,0 gram.  
Er zijn ook grotere, zogeheten ‘Twentsche beschuiten’ die worden verkocht in zakken van 
10 stuks. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram. 

Enige tijd geleden kostte in de supermarkt een rol gewone beschuit € 0,91 en een zak 
Twentsche beschuit € 0,93. 

3p 1  Bij welk van deze twee artikelen verwacht je het meeste beschuit voor je geld? Motiveer je 
antwoord. 
 
Vanzelfsprekend wegen beschuiten niet allemaal precies even veel. Het gewicht van een 
gewone beschuit is normaal verdeeld met een gemiddeld gewicht van 8,0 gram en een 
standaardafwijking van 0,6 gram. Het gewicht van een Twentsche beschuit is ook normaal 
verdeeld. Een Twentsche beschuit weegt gemiddeld 10,7 gram met een standaardafwijking 
van 0,9 gram.  
Zowel bij een rol gewone beschuit als bij een zak Twentsche beschuit kan het gebeuren dat 
de inhoud minder weegt dan de 100 gram die op de verpakking staat vermeld. 

6p 2  Bereken bij welke soort beschuit de kans daarop het grootst is. 
 
Een fabrikant van gewone beschuit gaat ervan uit dat de machines voor productie van 
gewone beschuiten zo zijn ingesteld dat slechts 5% van de beschuiten te licht is. Een 
medewerker van deze fabriek heeft echter de indruk dat meer dan 5% van de beschuiten te 
licht is. Om zijn vermoeden te onderzoeken, pakt hij willekeurig 50 beschuiten. Van deze 
50 beschuiten blijken er 6 te licht te zijn. 

6p 3  Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding is om de medewerker in het gelijk te 
stellen. Hanteer daarbij een significantieniveau van 1%. 
 

foto 
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Krasactie 
 
 
Schoenwinkel Boermans bestaat 40 jaar. Om dat te vieren overweegt eigenaar Boermans om 
een actie met kraskaarten te houden. Iedere klant die voor ten minste 50 euro in de winkel 
besteedt, krijgt een kraskaart. Op elke kraskaart komen acht vakjes die opengekrast kunnen 
worden. In zes willekeurig gekozen vakjes staat het woord ‘jammer!’ In de andere twee 
vakjes staat het gezicht van Boermans afgebeeld. De klant mag naar keuze twee vakjes 
openkrassen. Indien een klant ten minste één maal het gezicht van Boermans te voorschijn 
krast, dan levert dat de klant een cadeaubon op. 

Een klant die een kraslot mag gaan krassen, heeft een kans van 26
56

 op een cadeaubon. 

 
Het is mogelijk dat van de eerste tien klanten die op een dag hebben gekrast, er drie een 
cadeaubon hebben gewonnen en zeven geen cadeaubon hebben gewonnen. 

3p 4  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
Boermans verwacht dat hij per dag gemiddeld 13 cadeaubonnen zal moeten uitdelen. Deze 
verwachting baseert hij op het gemiddelde aantal klanten per dag die in het verleden 
50 euro of meer besteedden.  

3p 5  Bereken dit gemiddelde aantal klanten per dag waarvan Boermans is uitgegaan. 
 
De krasactie van Boermans gaat een jaar duren. Een klant kan met een in de krasactie 
gewonnen cadeaubon een keuze maken uit een beperkte, speciaal daarvoor aangewezen 
voorraad artikelen in Boermans’ winkel. 
 
Boermans heeft nog niet besloten hoe groot hij de waarde van de cadeaubonnen zal maken. 
Hij wil kiezen uit de volgende twee mogelijkheden.  

• Mogelijkheid A: gedurende de hele actie is elke cadeaubon 17,50 euro waard. 
• Mogelijkheid B: elke cadeaubon die op de eerste dag wordt uitgedeeld is 5 euro waard; elke 

cadeaubon die op de tweede dag wordt uitgedeeld is 5,10 euro waard; elke cadeaubon die 
op de derde dag wordt uitgedeeld 5,20 euro, enzovoort. Elke dag dat de winkel geopend is 
worden de bonnen 0,10 euro meer waard. Omdat Boermans in een jaar 300 dagen geopend 
is, zijn de bonnen op de laatste dag van de actie 34,90 euro waard.  
 
Boermans wil een indicatie hebben hoeveel geld hij bij beide mogelijkheden kwijt zal raken 
aan cadeaubonnen. Bij de berekeningen mag je ervan uit gaan dat Boermans elke dag 
precies 13 cadeaubonnen uitdeelt. 
 
Bij mogelijkheid B kan de totale dagwaarde dn van de cadeaubonnen die Boermans op de  
n-de dag uitdeelt, berekend worden met de formule dn = (4,90 + 0,10n) ⋅  13 = 63,7 + 1,3n. 
De totale dagwaarde van dag 1 is dus 63,7 + 1,3 ⋅  1 = 65 euro en die van dag 2 is 66,3. 
De totale actiewaarde an is de optelsom van alle cadeaubonnen die tot en met de n-de dag 
zijn uitgedeeld. Dus an = d1 + d2 + … + dn. Dit betekent dat de totale actiewaarde an kan 
worden berekend met de formule an = 64,35n + 0,65n2. 
 

5p 6  Toon de juistheid van de formule an = 64,35n + 0,65n2 aan. 
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Voedsel zoeken 
 
De meeste roofdieren proberen iedere dag hun voedsel zo snel mogelijk te vangen. 
Naarmate meer voedsel is gevangen, wordt het vaak moeilijker om nog nieuw voedsel te 
vangen. Deze opgave gaat over het wiskundige model dat daarbij gemaakt kan worden. 
In dat model geeft de opbrengstfunctie het verband aan tussen de hoeveelheid voedsel (de 
voedselopbrengst) en de tijd die nodig is om die hoeveelheid voedsel te vangen. 
 
In figuur 1 is de grafiek getekend van de opbrengstfunctie voor roofdiersoort A. De 
voedselopbrengst is uitgedrukt in energie-eenheden (ee) en de benodigde tijd in uren. 
Figuur 1 staat vergroot op de uitwerkbijlage. 

 
We bekijken een roofdier van soort A. Na 0,5 uur heeft dit roofdier een bepaalde 
hoeveelheid energie aan voedsel gevangen. Om de dubbele hoeveelheid te vangen is meer 
dan het dubbele van 0,5 uur nodig.  

4p 7  Bepaal met behulp van figuur 1 hoeveel maal zo groot de daarvoor benodigde tijd is. 
 
De opbrengst van roofdiersoort A bij 3 uur jagen is 3 ee. Uit figuur 1 is af te lezen dat 
direct na het begin van de jacht er al vangst is. Deze diersoort leeft dus in hetzelfde gebied 
als zijn prooidieren.  
Sommige roofdieren leven echter niet in hetzelfde gebied als hun prooidieren. Die moeten 
zich eerst verplaatsen naar hun voedselgebied voordat ze met de jacht kunnen beginnen. Na 
de jacht gaan ze weer terug naar het gebied waar ze de meeste tijd verblijven. 
 
In figuur 2 is de grafiek van de opbrengstfunctie van een roofdiersoort B getekend die 1 uur 
onderweg is naar zijn jachtgebied ( 1

2  uur heen en 1
2  uur terug). Voor deze roofdieren is de 

opbrengstfunctie gegeven door de formule:  

 4 1r t= − als t > 1  

(als het roofdier in totaal minder dan één uur op jacht is, geldt: r = 0) 

Hierin is t de tijd in uren en r de hoeveelheid gevonden voedsel in ee. 

Deze opbrengstfunctie r heeft voor t > 1 de volgende twee eigenschappen: 
• een langere tijd levert altijd een hogere opbrengst op; 
• de toename van de opbrengst wordt steeds geringer naarmate t groter wordt. 

Deze twee eigenschappen zijn zichtbaar in de grafiek van r, maar ze kunnen ook worden 
verklaard aan de hand van de grafiek van de afgeleide van r.  

5p 8  Schets de grafiek van de afgeleide van r en verklaar de beide eigenschappen aan de hand 
van deze grafiek. 

figuur 1 

figuur 2 
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Bouwproject 
 
 
De gemeente Vriesbergen wil woningen en winkels laten bouwen op een terrein van  
1 000 000 m2. 
 
nieuwbouw 

 
De gemeentelijke planologische dienst gaat dit project ontwerpen. Dit project zal aan enkele 
voorwaarden moeten voldoen: 
 
Verdeling 

• Voor elke m2 woonoppervlak moet 1 m2 ‘tuin’ extra gereserveerd worden voor de 
woningen. Dus voor elke m2 woonoppervlak wordt 2 m2 grond in gebruik genomen. 

• Voor elke 50 m2 winkeloppervlak moet 20 m2 extra voor parkeerplaatsen worden bestemd. 
• Om ruimte te hebben voor openbare groenvoorzieningen en wegen mag het totale 

grondoppervlak voor woningen (inclusief tuin) plus het totale grondoppervlak voor winkels 
(inclusief parkeerplaatsen) samen ten hoogste 60% van het totale oppervlak beslaan. 
 
Verontreiniging 

• Voor 1 m2 woonoppervlak rekent men 40 eenheden verontreiniging en voor 1 m2 
winkeloppervlak rekent men 4 eenheden verontreiniging. 

• In totaal is maximaal 3 000 000 eenheden verontreiniging toelaatbaar. 
 
Regionale functie 
Omdat het gebied een regionale winkelfunctie moet krijgen, eist de gemeente dat het aantal 
m2 winkeloppervlak ten minste gelijk is aan 50 000 m2 plus vier maal het aantal m2 
woonoppervlak. 
 
Noem het aantal m2 woonoppervlak x en het aantal m2 winkeloppervlak y. Naast de 
beperkende voorwaarden x ≥ 0 en y ≥ 0 gelden nu ook de voorwaarden: 

(1) 2x + 1,4y ≤ 600 000 

(2) y – 4x ≥ 50 000 

(3) 10x + y ≤ 750 000 

5p 9  Laat zien hoe de voorwaarden (1), (2) en (3) uit bovenstaande gegevens volgen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

foto 
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Nog een aspect van het project waar een voorwaarde uit voortvloeit, wordt gevormd door de 
kosten. 
 
Kosten 

• Het hele project mag niet meer dan 400 miljoen euro kosten.  
• De bouw van 1 m2 woonoppervlak kost 2400 euro. 
• De bouw van 1 m2 winkeloppervlak kost 800 euro. 

 
Op grond van de gegevens over de kosten kun je de beperkende voorwaarde (4) opstellen. 

2p 10  Stel deze beperkende voorwaarde op. 
 
In figuur 3 zijn de grenzen van de vier beperkende voorwaarden getekend. Figuur 3 staat 
vergroot op de uitwerkbijlage. 

Met behulp van figuur 3 is in te zien dat een van de vier beperkende voorwaarden eigenlijk 
overbodig is. 

5p 11  Welke van de vier beperkende voorwaarden is overbodig? Licht je antwoord toe met behulp 
van de figuur op de uitwerkbijlage. 
 
De gemeentelijke planologische dienst wil zo veel mogelijk m2 woonoppervlak realiseren. 

4p 12  Onderzoek hoeveel m2 het totale grondoppervlak voor woningen (inclusief tuin) plus het 
totale grondoppervlak voor winkels (inclusief parkeerplaatsen) in dat geval zal beslaan. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet gebruikt wordt. 
 
 

figuur 3 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 Compex VWO kunnen maximaal 82 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Beschuit 
 
Maximumscore 3 

 1  • Bij gewone beschuiten krijg je 13 8,0 114,3
0,91
×

≈  gram per euro   1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je 10 10,7 115,1
0,93
×

≈  gram per euro  1  

• Bij Twentsche beschuiten krijg je het meeste beschuit voor je geld  1  
 
Opmerking 
Bij een aanpak waarbij prijzen per bijvoorbeeld 100 gram onderling vergeleken worden, 
hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 6 

 2  • De inhoud van een rol gewone beschuit weegt gemiddeld 104 gram   1  
• De bijbehorende standaardafwijking is ( )0,6 13 2,16 gram⋅ ≈   1  
• P(inhoud van een rol gewone beschuit weegt minder dan 100 gram) ≈ 0,032  1  
• een soortgelijke berekening voor een zak Twentsche beschuit, leidend tot (een gemiddelde 

van 107 gram, een standaardafwijking van 0,9 10⋅ of 2,85 gram en) een bijbehorende kans 
van (ongeveer) 0,007  2  

• De kans is groter bij gewone beschuit  1  
 
Opmerking 
Als een oplossing berekend wordt zonder gebruik te maken van de n -wet, maximaal 
4 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 6 

 3  • De hypothese H0 : p = 0,05 moet getoetst worden tegen H1 : p > 0,05  1  
• De bijbehorende overschrijdingskans is P( 6 | 50, 0,05)X n p≥ = =   1  
• P( 6) 1 P( 5)X X≥ = − ≤   1  
• beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden  1  
• Deze kans is (ongeveer) 0,04  1  
• de conclusie: 0,04 > 0,01, dus de medewerker hoeft niet in het gelijk te worden gesteld  1  

 
Krasactie 
 
Maximumscore 3  

 4  • 3 keer een bon en daarna 7 keer geen bon heeft een kans van 
3 726 30 ( 0,00127)

56 56
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

• Er zijn 
10

120
3

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
verschillende volgordes mogelijk  1  

• De gevraagde kans is (
3 726 30120

56 56
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

) 0,152  1  

of 

• het inzicht dat hier sprake is van een (niet-cumulatieve) binomiale verdeling met n = 10,  

p = 26
56

 en x = 3  1  

• beschrijven hoe met de GR de bijbehorende kans berekend wordt  1  
• het antwoord: 0,152  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3  

 5  • Het opstellen van de vergelijking 26 13
56

a ⋅ =   1  

• 5613
26

a = ⋅   1  

• a = 28  1  
 
Opmerking 
Als een antwoord ‘27’ of ‘29’ door gericht proberen gevonden is, hiervoor geen punten 
aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 6  • dn is een rekenkundige rij  1  

• 
1 aantal termen  (1e term + de term)
2na n= ⋅ ⋅ −  of 1

1 ( )
2n na n d d= ⋅ ⋅ +   1  

• 
1 (65 63,7 1,3 )
2na n n= ⋅ ⋅ + +   2  

• de rest van de herleiding  1  
 
Voedsel zoeken 
 
Maximumscore 4 

 7  • Na 0,5 uur is de voedselopbrengst (ongeveer) 1,5 ee  1  
• De dubbele hoeveelheid is 3 ee  1  
• Daar hoort een tijd bij van 3 uur  1  
• Dat is 6 maal zo groot  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • 
1
24( 1)r t= −   1  

• 
1
22 (of 2 ( 1) )

1
r r t

t

−
′ ′= = ⋅ −

−
  1  

• een schets van de grafiek van r ′   1  
• 1e eigenschap: r ′  is overal positief, dus moet r overal stijgen  1  
• 2e eigenschap: de grafiek van r ′  is overal dalend, dus de toename van de opbrengst is 

steeds geringer  1  

of 

• de GR instellen op het tekenen van de grafiek van r ′   2  
• een schets van de grafiek van r ′   1  
• 1e eigenschap: r ′  is overal positief, dus moet r overal stijgen  1  
• 2e eigenschap: de grafiek van r ′  is overal dalend, dus de toename van de opbrengst is 

steeds geringer  1  
 
Bouwproject 
 
Maximumscore 5 

 9  • Voor elke m2 winkeloppervlak wordt 50 20 1, 4
50
+

= m2 in gebruik genomen  1  

• Er is maximaal 0,6 ⋅ 1 000 000 = 600 000 m2 beschikbaar  1  
• Dit leidt tot de voorwaarde 2x + 1,4y ≤ 600 000  1  
• Bij regionale functie hoort y ≥ 50 000 + 4x dus y – 4x ≥ 50 000  1  
• Bij verontreiniging geldt 40x + 4y ≤ 3 000 000, hetgeen overeenkomt met 10x + y ≤ 750 000  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 10   (4) kosten: 2400x + 800y ≤ 400 000 000  
 
Maximumscore 5 

 11  • het koppelen van elk van de vier grenslijnen aan de bijbehorende voorwaarde  2  
• het aangeven van het toegestane gebied (zie onderstaand voorbeeld)  1  
• het inzicht dat er één grenslijn is die nergens aan het toegestane gebied grenst  1  
• Deze grenslijn hoort bij de voorwaarde ‘kosten’  1  

 
voorbeeld van een bijpassende tekening: 

Maximumscore 4 
 12  • In het toegestane gebied is x maximaal in het snijpunt van de grafieken van verontreiniging 

en regionale functie  1  
• De maximale waarde van x in het toegestane gebied is 50 000  1  
• De bijbehorende waarde van y is 250 000  1  
• Bij deze keuze vergt het project 100 000 m2 aan woningen (inclusief tuinen) en 350 000 m2 

aan winkels (inclusief parkeerplaatsen) (en dat is in totaal 450 000 m2)  1  
 
Efficiëntie 
 
Maximumscore 3 

 13  • Omzet filiaal C wordt 8000 (× 1000 euro)  1  

• Efficiëntie filiaal A wordt %60%100
8000
4800

=×   2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 14  • omzetomzet per werknemer  
aantal werknemers

=   1  

• een kolom met de formules =C2/B2 tot en met =C21/B21  1  
• De grootste waarde in deze kolom treedt op bij filiaal E, dus bij filiaal E is de omzet per 

werknemer het grootst  1  
• Bij filiaal E is de omzet per werknemer ongeveer 362   1  

of 

• De omzet per werknemer is in de figuur van het Excelblad de helling van de lijn door het 
punt (0, 0) en het punt dat het filiaal voorstelt   2  

• De grootste helling hoort bij punt E, dus bij filiaal E is de omzet per werknemer het grootst   1  
• Bij filiaal E is de omzet per werknemer ongeveer 362   1  

 
Maximumscore 4 

 15  • een duidelijke schets van vier punten voor de eerste situatie (bijvoorbeeld omzet 
respectievelijk 1000, 4000, 6000, 7000)   1  

• een schets van de bijbehorende ‘best practice’-grens  1  
• een duidelijke schets van vier punten voor de tweede situatie (bijvoorbeeld omzet 

respectievelijk 1000, 2000, 3000, 7000)  1  
• een schets van de bijbehorende ‘best practice’-grens  1  

 
Maximumscore 3 

 16  • het getal in cel C11 (omzet filiaal J) zo veranderen dat het bijbehorende punt ongeveer op 
de 75%-niveaulijn komt te liggen  1  

• De omzet moet ongeveer 4700 (duizend euro per jaar) worden   1  
• De huidige omzet is 3550 (duizend euro per jaar). Dus moet de toename van de omzet 

ongeveer 1150 (duizend euro per jaar) zijn   1  

of 

• uit de grafiek aflezen dat de te behalen omzet op de 75%-lijn voor filiaal J ongeveer 4700 
(duizend euro per jaar) is   2  

• De huidige omzet is 3550 (duizend euro per jaar). Dus moet de toename van de omzet 
ongeveer 1150 (duizend euro per jaar) zijn   1  
 
Opmerking 
Bij het aflezen van waarden uit de grafiek getallen binnen een marge van 50 (duizend euro 
per jaar) goed rekenen. 
 
Maximumscore 5 

 17  • het inzicht dat de waarde bij filiaal N wordt berekend met lineaire interpolatie tussen de 
waarden van filialen M en Q  1  

• De coördinaten van de punten die bij de filialen M en Q horen, zijn (B14, C14) en 
(B18, C18)  1  

• Per werknemer is de toename (C18-C14)/(B18-B14)   1  
• Er zijn B15-B14 werknemers bijgekomen   1  
• Bij C14 (de omzet van filiaal M) moet dus (B15-B14)*(C18-C14)/(B18-B14) worden 

opgeteld   1  
 
Maximumscore 3 

 18  • Het inzicht in de opbouw van de formules dat bij het kopiëren de waarden van B14, C14, 
B18 en C18 gelijk moeten blijven en die van B15 moet veranderen (of Verwijzingen naar 
cellen die horen bij filialen M en Q moeten hetzelfde blijven)   2  

• Voor elke 14 en 18 in de formule moet een $-teken  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 19  • Berekend moet worden hoeveel procent de omzet is van de uitkomst in kolom D  2  
• een kolom met de formules =C2/D2*100 tot en met =C21/D21*100  1  
• De kleinste waarde in deze kolom (ongeveer 38,58) treedt op bij filiaal B, dus bij filiaal B 

is de efficiëntie het laagst  1  

of 

• Uit de figuren blijkt dat òf filiaal B òf filiaal K het filiaal met de laagste efficiëntie is   1  
• Bij filiaal B is de efficiëntie ongeveer 38,58 en bij filiaal K ongeveer 39,67   2  
• Dus bij filiaal B is de efficiëntie het laagst  1  

 
Opmerking 
Als voor filiaal O en filiaal P geen juiste formules zijn ingevoerd, en niet is vermeld dat de 
omzet bij filiaal O en filiaal P zeker niet het laagst is, hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 20  • Het selecteren van het domein B1:C21 (de cellen B1:B21 en C1:C21) en het maken van een 
spreidingsdiagram met de Wizard   2  

• Het uit de figuur ‘aflezen’ van de punten die op de ‘best practice’-grens liggen (zo nodig 
met controle door berekening) namelijk de punten I en O  3  

of 

• Het in een extra kolom (bijvoorbeeld D) berekenen van de richtingscoëfficiënten van de 
lijnen die gaan door punt A en één van de overige punten B, C, enzovoorts  1  

• Lijn AI heeft de grootste richtingscoëfficiënt, zodat punt I het eerstvolgende punt van de 
‘best practice’-grens is  1  

• Berekenen van de richtingscoëfficiënten van de lijnen die gaan door punt I en één van de 
overige punten J, K, enzovoorts  1  

• Lijn IO heeft de grootste richtingscoëfficiënt, zodat punt O het volgende punt van de ‘best 
practice’-grens is  1  

• Het op dezelfde wijze berekenen van de richtingscoëfficiënten van de lijnen die gaan door 
punt O en één van de overige punten P, Q, enzovoorts levert het al gegeven eindpunt R op, 
zodat de gevraagde punten van de ‘best practice’-grens I en O zijn  1  
 
Opmerking 
Voor ieder niet genoemd of fout punt één scorepunt in mindering brengen. 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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Fooi 
 
 
Sandra is serveerster in een café. Gedurende 100 werkdagen heeft Sandra bijgehouden welk 
bedrag aan fooien ze op die dagen heeft gekregen. Het resultaat hiervan zie je in tabel 1. 
 
bedrag aan fooien per dag, in euro’s 0 tot 5 5 tot 10 10 tot 15 15 tot 20 20 tot 25 
aantal dagen 2 17 48 29 4 

 
Aan de hand van de tabel kun je een schatting maken van het totale bedrag aan fooien dat 
Sandra in die 100 dagen heeft ontvangen. 

3p 1  Maak een schatting van dat bedrag. 
 
Sandra heeft niet alleen bijgehouden welk bedrag aan fooien ze krijgt, maar ook hoeveel 
klanten haar een fooi geven. Daaruit bleek dat 80% van haar klanten een fooi geeft. We 
gaan ervan uit dat dit percentage ook geldt voor de klanten die Sandra in de komende tijd 
zal gaan bedienen. 

3p 2  Bereken de kans dat van de eerstvolgende 10 klanten van Sandra er hoogstens 8 een fooi 
geven.  
 
In de Verenigde Staten is men gewend in cafés en restaurants flinke fooien te geven. De 
psycholoog L. Green heeft onderzocht in welke mate de hoogte van de fooi afhangt van het 
bedrag van de rekening. Voor rekeningen tussen 3 en 100 dollar bleek het volgende verband 
te bestaan:  
 0,127 1, 21F R= ⋅ +   

In deze formule is F de hoogte van de fooi in dollars en R het bedrag van de rekening in 
dollars.  
 
Met behulp van deze formule kun je bij elke rekening de hoogte van de fooi uitrekenen. 
Dan kan daarmee worden berekend hoeveel procent de fooi is van het bedrag van de 
rekening. Bij een rekening van 4 dollar is dit percentage hoger dan bij een rekening van 
90 dollar. 

4p 3  Bereken deze beide percentages. 
 
We kijken nu naar de situatie waarin 4 mensen hebben gegeten in een restaurant. Zij kunnen 
op twee manieren de rekening betalen: 
I: Ze vragen samen één rekening. 
II: Ze vragen voor ieder afzonderlijk een rekening. 
Veronderstel dat ze de rekening betalen met een fooi volgens bovenstaande formule. 
Degene die de fooi ontvangt, krijgt bij manier I niet dezelfde fooi als bij manier II. 

4p 4  Beredeneer welk van beide manieren het grootste bedrag aan fooien oplevert. 
 

tabel 1 
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Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Nederland is onderzoek uitgevoerd naar de 
hoogte van fooien. Voor rekeningen tussen 10 euro en 100 euro staat in figuur 1 hoeveel 
procent fooi er gemiddeld gegeven wordt.  
In de figuur kun je bijvoorbeeld aflezen dat bij een rekening van 20 euro de Nederlander 
gemiddeld 11,5% fooi geeft. 

Voor Nederland bestaat er, vergelijkbaar met de Verenigde Staten, een lineaire formule  
F = a ⋅  R + b die het verband aangeeft tussen het bedrag van de rekening R in euro’s en de 
hoogte van de fooi F in euro’s.  
Met behulp van figuur 1 kun je narekenen dat voor deze formule geldt: 0,08≈a .  
Daarmee kun je dan ook b berekenen. Daarvoor moet je natuurlijk eerst voor enkele 
waarden van R de hoogte van de fooi berekenen. 

5p 5  Laat met een berekening zien dat uit figuur 1 volgt dat a inderdaad (ongeveer) 0,08 is en 
bereken de waarde van b. 

figuur 1 
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Varkenspest 
 
 
Eind januari 1997 brak in Nederland de varkenspest uit. Om verspreiding van de ziekte te 
voorkomen is elk bedrijf waar deze ziekte werd geconstateerd, geruimd. Dat hield in dat 
alle varkens van zo’n bedrijf werden afgevoerd. 
Vanaf het begin publiceerde het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
wekelijks bij hoeveel bedrijven er tot dan toe varkenspest was geconstateerd. Dit noemen 
we het aantal besmette bedrijven. De eerste telling op vrijdag 7 februari 1997 (we noemen 
dat n = 0) leverde 4 besmette bedrijven op. Vier weken later waren er in totaal 37 bedrijven 
besmet. Dat betekent dus dat er in de periode van 7 februari – 7 maart bij 33 bedrijven 
varkenspest werd ontdekt. 
In tabel 2 zie je enkele resultaten van die tellingen. 
 

einddatum week 7 februari 7 maart 4 april 2 mei 
aantal weken vanaf het begin  n = 0 n = 4 n = 8 n = 12 
aantal besmette bedrijven 4 37 68 151 

 
Je kunt narekenen dat het aantal besmette bedrijven in de periode 7 maart – 4 april relatief 
minder toenam dan in de periode 4 april – 2 mei. 

4p 6  Ga dit na door te berekenen met hoeveel procent het aantal besmette bedrijven toenam in 
elk van beide perioden. 
 
Het resultaat van de wekelijkse tellingen zie je in figuur 2 weergegeven in de vorm van een 
globale grafiek. De tijd waarop deze grafiek betrekking heeft, beslaat bijna een jaar. 

Het resultaat van de wekelijkse tellingen kunnen we ook weergeven in een 
toenamendiagram.  
In figuur 3 op de volgende bladzijde staan vier toenamendiagrammen over dezelfde periode 
als waarover figuur 2 is getekend. De wekelijkse toename van het aantal besmette bedrijven 
wordt met staafjes aangegeven. 

Cumulatief verloop aantal besmette bedrijven

tijd

aantal
besmette
bedrijven

figuur 2 

tabel 2 
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Eén van deze vier toenamendiagrammen past goed bij figuur 2. 
3p 7  Welke van de vier past goed bij figuur 2? Licht je antwoord toe. 

 
Begin april 1997 zocht men naar een model waarmee het verdere verloop van de 
varkenspest voorspeld zou kunnen worden. Op basis van de aantallen besmette bedrijven 
voor n = 0, n = 4 en n = 8 kwam men tot de volgende recursieformule: 

 2
1 0,012 1,85+ = − ⋅ + ⋅n n nB B B  met 40 =B  

In deze formule is Bn het aantal besmette bedrijven na n weken, gerekend vanaf 
7 februari 1997. 
 
Wanneer we met behulp van de GR de eerste afgeronde waarden van Bn volgens dit model 
berekenen en vergelijken met de werkelijke aantallen uit tabel 2, krijgen we tabel 3. 
 

n 0 1 2 3 4 8 
Bn 4 7 13 22 34 70 

werkelijk aantal 4    37 68 
 
Je ziet dat voor n = 0, n = 4 en n = 8 de waarden volgens het model redelijk goed 
overeenkomen met de werkelijke waarden.  
Voor hogere waarden van n geeft het model uitkomsten die nogal afwijken van de 
werkelijkheid. Voor bijvoorbeeld n = 12 is de afwijking al heel groot. 
 

4p 8  Bereken hoeveel het aantal besmette bedrijven volgens dit model afwijkt van het werkelijke 
aantal op 2 mei 1997. 
 
Een ander model waarmee het verdere verloop van de varkenspest in april 1997 voorspeld 
zou kunnen worden, is gebaseerd op exponentiële groei. Met de aantallen besmette 
bedrijven op n = 4 en n = 8 uit tabel 2 kan de groeifactor worden bepaald. 

4p 9  Geef een schatting, op basis van deze exponentiële groei, van het aantal besmette bedrijven 
op n = 16. 

tijd
A

tijd
B

tijd
C

tijd
D

tabel 3 

figuur 3 
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Zeep 
 
 
De firma Sanove fabriceert stukken zeep. De stukken zeep worden machinaal gemaakt. De 
machine is zo ingesteld dat het gewicht van de stukken zeep normaal verdeeld is met een 
gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 1,4 gram.  
 
Volgens de norm die Sanove hanteert, mag het gewicht van hoogstens 2% van de stukken 
zeep minder dan 90 gram zijn. 

4p 10  Ga met een berekening na of Sanove met de genoemde instellingen voldoet aan deze norm. 

Het kan gebeuren dat de machine niet goed functioneert. Dan hebben te veel stukken zeep 
niet het gewenste gewicht. De afdeling Quality Control (QC) van Sanove gebruikt 
verschillende manieren om dit te controleren. Enkele van deze manieren komen hier aan de 
orde. 
 
Wanneer het gemiddelde gewicht van de stukken zeep te laag is, mag de zeep niet verkocht 
worden. De afdeling QC neemt daarom elk uur uit de productie van dat uur aselect vijf 
stukken zeep. De productie van dat uur wordt afgekeurd wanneer het totale gewicht van de 
vijf stukken zeep minder is dan 460 gram. 
Neem aan dat de machine in orde is, dus stukken zeep maakt waarvan het gewicht normaal 
verdeeld is met een gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 1,4 gram.  
Dan is het toch mogelijk dat van een zeker uur de productie wordt afgekeurd. 

5p 11  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
De machine mag niet te veel stukken zeep afleveren waarvan het gewicht te laag of te hoog 
is. Om dit te controleren neemt QC elke dag aselect tien stukken zeep. Wanneer het gewicht 
van alle tien stukken zeep aan dezelfde kant van het gemiddelde zit, dus alle tien stukken 
zeep wegen meer dan 93 gram of alle tien stukken zeep wegen minder dan 93 gram, moet de 
machine opnieuw worden ingesteld. 
Neem weer aan dat de machine in orde is, dus stukken zeep maakt waarvan het gewicht 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 
1,4 gram.  
Dan kan het toch gebeuren dat QC na het controleren van de tien stukken zeep de machine 
opnieuw laat instellen.  

4p 12  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
De tien aselect gekozen stukken zeep worden door QC ook nog op een andere manier 
gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op stukken zeep die veel te licht of veel te zwaar zijn. 
Als van de tien stukken zeep er minstens één is waarvan het gewicht meer dan drie keer de 
standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde, wordt de machine opnieuw ingesteld. 

5p 13  Bereken de kans dat QC de goed ingestelde machine om deze reden opnieuw laat instellen. 

figuur 4 
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Snelheden  
 
 
In september 2003 won de Keniaan Rono een hardloopwedstrijd over een afstand van 
2000 meter. Hij liep deze afstand in 4 minuten en 57,76 seconden. Dat betekent dat Rono 
die afstand liep met een gemiddelde snelheid van ongeveer 24,18 km/uur. 
Het is gebruikelijk om tijden als 4 minuten en 57,76 seconden te noteren als 4:57.76. 
 
Met deze prestatie behaalde Rono geen wereldrecord. Dat stond op dat moment op naam 
van de Marokkaan El Guerrouj. Zijn recordtijd op de 2000 meter was 4:44.79. 

3p 14  Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur waarmee El Guerrouj dit wereldrecord liep. 
Geef het antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 
 
In tabel 4 staan de wereldrecords hardlopen bij de mannen tot en met september 2003 op 
een aantal afstanden. 
 

Afstand (in meters) Tijd Gemiddelde snelheid (in km/uur) 
100 9.78 36,8 
200 19.32 37,3 
400 43.18 33,3 
800 1:41.11 28,5 

1000 2:11.96 27,3 
1500 3:26.00 26,2 
2000 4:44.79 25,3 
3000 7:20.67 24,5 
5000 12:39.36 23,7 

10 000 26:22.75 22,7 
 
In de tabel zie je bijvoorbeeld dat het wereldrecord op de 1000 meter 2:11.96 was. 
Afgerond op één decimaal was daarbij de gemiddelde snelheid 27,3 km/uur. 
 
Het verband tussen de afstanden en de gemiddelde snelheden uit tabel 4 kunnen we 
benaderen met de volgende formule: 

 2
200 0,07 23

(44 1)
av a

a
⋅

= − ⋅ +
⋅ +

 

In deze formule is v de gemiddelde snelheid in km/uur en a de afstand in kilometer.  
 
De gemiddelde snelheden volgens deze formule komen niet precies overeen met de 
uitkomsten uit tabel 4. 

3p 15  Bereken voor de 3000 meter (dus voor a = 3) hoeveel de gemiddelde snelheid volgens de 
formule afwijkt van de uitkomst uit de tabel. 
 
Met de formule kun je bij elke afstand boven de 100 meter de gemiddelde snelheid 
berekenen die hoort bij het denkbeeldig gelopen wereldrecord. Voor bijvoorbeeld een 
afstand van 2283 meter zou het wereldrecord met een gemiddelde snelheid van 
24,82 km/uur zijn gelopen.  

3p 16  Bereken op welke afstand het denkbeeldige wereldrecord een gemiddelde snelheid van 
precies 30 km/uur op zou leveren. 
 
In tabel 4 is de gemiddelde snelheid het hoogst bij de 200 meter. De formule van v is niet 
maximaal bij de 200 meter, maar bij een afstand tussen 100 en 200 meter.  

3p 17  Bereken in meters nauwkeurig bij welke afstand de gemiddelde snelheid zo groot mogelijk 
is volgens de formule van v. 

tabel 4 
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Amerikaans Roulette 
 
 
Amerikaans Roulette is een gokspel dat gespeeld kan worden in verscheidene Nederlandse 
casino’s. Amerikaans Roulette wordt met maximaal tien spelers gespeeld, die elk hun eigen 
kleur speelfiches – ook chips geheten – kiezen. Er zijn 10 verschillende kleuren chips 
beschikbaar. De chips stellen een bepaald geldbedrag voor. 
 
Aan een tafel wordt Amerikaans Roulette gespeeld. Er spelen al twee spelers A en B mee.  
A heeft rood en B heeft groen. Er zijn dus nog 8 kleuren beschikbaar. Drie nieuwe spelers 
kiezen één voor één een kleur om mee te kunnen spelen. 

3p 18  Bereken op hoeveel manieren de drie nieuwe spelers een kleur kunnen kiezen. 
 
De persoon die het spel leidt, de croupier, werpt een balletje in een bak met een draaiende 
schijf met 38 vakjes met nummers. De nummers zijn: de 0, de 00 en de oneven en even 
nummers 1 tot en met 36. Voor alle duidelijkheid: 0 en 00 worden hier niet als even of 
oneven nummer gezien. Het nummer van het vakje waarin het balletje valt, is het winnende 
nummer. 
 
In de meeste gevallen zal het winnende nummer even of oneven zijn, en niet 0 of 00. De 
kans op even, en ook op oneven, is per spel dus iets kleiner dan 0,5. Toch is bij 
bijvoorbeeld 10 spellen de kans dat in precies de helft van het aantal spellen het winnende 
nummer even is, niet zo groot. 

3p 19  Bereken de kans dat in 10 spellen het winnende nummer precies vijf keer even is.  
 
In figuur 5 is het speelveld afgebeeld van Amerikaans Roulette. Voordat de croupier het 
balletje werpt, zet elke speler één of meer chips in op één van de nummers 1 tot en met 36 
of op een combinatie van een aantal nummers, bijvoorbeeld op alle even nummers. Een 
speler kan niet inzetten op de nummers 0 en 00. Als het winnende nummer een nummer is 
waarop de speler heeft ingezet, dan krijgt de speler zijn inzet terug én een uitbetaling door 
de croupier. Zo niet, dan gaat de inzet van de speler naar het casino. 

Erik speelt in het casino Amerikaans Roulette. Zijn favoriete nummer is 12. Erik begint met 
tien chips en zet elke keer één chip in op nummer 12. Zodra het balletje op nummer 12 valt, 
stopt hij direct met spelen en gaat hij met winst naar huis; in het andere geval speelt hij tot 
zijn tien chips op zijn en gaat hij met verlies huiswaarts.  

5p 20  Bereken de kans dat Erik met winst naar huis gaat. 
 

figuur 5 
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Er zijn verschillende manieren om in te zetten.  
Een daarvan is ‘straight up bet’: de speler legt een chip op één vakje met een nummer. Hij 
heeft dus de keus uit de vakjes 1 tot en met 36. Wanneer het winnende nummer gelijk is aan 
dat nummer, is de uitbetaling door de croupier gelijk aan 35 maal de inzet. 
Een andere manier om in te zetten is ‘split bet’. In dat geval legt een speler een chip op 
twee vakjes tegelijk, bijvoorbeeld 10 en 11, of 23 en 26. Zie figuur 6. Wanneer het 
winnende nummer gelijk is aan een van deze nummers, is de uitbetaling door de croupier 
17 maal de inzet. 

Bij het casino vraagt men zich af of het voor de winst van het casino uitmaakt of een speler 
inzet op ‘straight up bet’ of op ‘split bet’. We kunnen dit onderzoeken door zowel bij 
‘straight up bet’ als bij ‘split bet’ de winstverwachting voor het casino uit te rekenen 
wanneer een speler 1000 dollar inzet. 

4p 21  Voer dit onderzoek uit. 
 
 

10 11 23
26

figuur 6 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 VWO kunnen maximaal 79 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken.  
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Fooi 
 
Maximumscore 3 

 1  • de klassenmiddens 2,5 ; 7,5 ; 12,5 ; 17,5 en 22,5  1  
• 2,5 ⋅ 2 + 7,5 ⋅ 17 + … + 22,5 ⋅ 4  1  
• het antwoord 1330 (euro)  1  

 
Maximumscore 3 

 2  • Gevraagd wordt P(X ≤ 8 ⎜ n = 10, p = 0,8)  1  
• aangeven hoe deze kans met de GR kan worden berekend   1  
• het antwoord (ongeveer) 0,6  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • De fooi bij een rekening van 4 dollar is 1,72  1  
• Dat is 43%  1  
• De fooi bij een rekening van 90 dollar is 12,64  1  
• Dat is 14%  1  

 
Maximumscore 4 

 4  • een redenering als: het vaste gedeelte van 1,21 heb je bij manier II 4 keer en bij manier I 
maar 1 keer   2  

• Het variabele gedeelte is bij beide manieren gelijk  1  
• Manier II levert het grootste bedrag aan fooien op  1  

 
Opmerking 
Als er uitsluitend is gewerkt met één of meer getallenvoorbeeld(en), voor deze vraag 
maximaal 2 punten toekennen. 
 
Maximumscore 5 

 5  • Bij een rekening van 20 euro is de fooi 2,30 euro  1  
• aflezen van een punt uit de grafiek, bijvoorbeeld (70, 9%)   1  
• bij dit punt de waarde van de fooi bepalen (bijvoorbeeld 6,30 euro)  1  

• De waarde van a is dan 6,30 2,30 0,08
50
−

=   1  

• b = 2,30 – 0,08 ⋅ 20 = 0,70   1  
 
Varkenspest 
 
Maximumscore 4 

 6  • De toename in de periode 7 maart – 4 april is 31  1  
• Dat is een toename van 83,8% (of 84%)  1  
• De toename in de periode 4 april – 2 mei is 83  1  
• Dat is een toename van 122,1% (of 122%)  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • De grafiek in figuur 2 neemt eerst steeds sneller toe   1  
• De grafiek in figuur 2 neemt daarna steeds langzamer toe  1  
• Diagram A in figuur 3 voldoet   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 8  • het goed invoeren van de betrekking in de GR  1  
• het maken van een tabel (of grafiek) op de GR  1  
• Het aantal besmette bedrijven volgens het model op n = 12 is 71  1  
• De afwijking is 151 – 71 = 80  1  

of 
• met B8 = 70 berekenen dat B9 = 70,7 (of 71)  1  
• met B9 berekenen dat B10 ≈ 70,8 (of 71)  1  
• met B10 berekenen dat B11 ≈ 70,8 (of 71) en met B11 berekenen dat B12 ≈ 70,8 (of 71)  1  
• De afwijking is 151 – 71 = 80  1  

 
Maximumscore 4 

 9  • De groeifactor per 4 weken is 68
37

 (≈ 1,838)  1  

• n = 16 is 3 periodes van 4 weken na n = 4 (of 2 periodes na n = 8)  1  

• Het aantal besmette bedrijven op n =16 is dan 
36837

37
⎛ ⎞⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (of 
26868

37
⎛ ⎞⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

)  1  

• het antwoord 230  1  

of 

• De groeifactor per 4 weken is 68
37

 (≈ 1,838)  1  

• De groeifactor per week is 
1
41,838 1,164≈   1  

• Het aantal besmette bedrijven op n =16 is dan 1237 1,164⋅   1  
• het antwoord 230 (of 229)  1  

 
Opmerking 
Wanneer gerekend is met de waarde voor n = 12, dit ook goed rekenen. Dit levert 
151·1,838 ≈ 278. 
 
Zeep  
 
Maximumscore 4 

 10  • De kans P(X < 90 ⎜ μ = 93, σ = 1,4) moet worden berekend  1  
• aangeven hoe deze kans met de GR kan worden berekend  1  
• Deze kans is 0,016   1  
• 0,016 < 0,02 dus Sanove voldoet aan de norm  1  

 
Maximumscore 5 

 11  • Voor het totale gewicht T geldt dat μT = 465  1  
• σ 1,4 5 3,13T = ⋅ ≈   2  
• aangeven hoe de kans P(T < 460 ⏐μ = 465, σ = 3,13) met de GR kan worden berekend  1  
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,06  1  

 
Opmerking  
Als de n -wet niet of niet correct is toegepast, voor deze vraag maximaal 3 punten 
toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 12  • P(gewicht onder gemiddelde) = P(gewicht boven gemiddelde) = 1
2   1  

• P(alle 10 onder gemiddelde) = ( )101
2   1  

• P(alle 10 boven gemiddelde) = ( )101
2   1  

• De gevraagde kans is ( )101
22 ⋅ ≈ 0,002 (of 1

512
)   1  

 
Maximumscore 5 

 13  • aangeven hoe de kans dat het gewicht van één stuk zeep minder dan drie keer de 
standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde met de GR kan worden berekend  1  

• Deze kans is 0,9973  1  
• P(alle 10 gewichten wijken minder dan 3 SD af) = 0,997310  1  
• Deze kans is 0,9733  1  
• De gevraagde kans is 1 – 0,9733 ≈ 0,03  1  

 
Snelheden 
 
Maximumscore 3 

 14  • Een tijd van 4:44.79 is 284,79 seconden  1  
• Per seconde legde hij ongeveer 7,023 meter af  1  
• De gemiddelde snelheid was 25,28 km/uur  1  

 
Maximumscore 3 

 15  • a = 3 invullen  1  
• v = 24,3  1  
• Het verschil is 0,2 (km/uur)  1  

 
Maximumscore 3 

 16  • 2
200 0,07 23 30

44 1
a a

a
⋅

− ⋅ + =
⋅ +

  1  

• aangeven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost  1  
• het antwoord (ongeveer) 0,6 km (of 600 meter)  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • aangeven hoe het maximum met de GR kan worden bepaald  1  
• Het maximum is bij 0,151 km (of 151 meter)  2  

 
Amerikaans Roulette 
 
Maximumscore 3 

 18  • Het aantal manieren is 8 ⋅ 7 ⋅ 6  2  
• het antwoord 336  1  

 
Opmerking 

Als is gerekend met 
8
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

voor deze vraag maximaal 1 punt toekennen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 19  • Gevraagd wordt P(X = 5 ⎜ n = 10, p = 18
38

)  1  

• aangeven hoe deze kans met de GR kan worden berekend  1  
• De kans is (ongeveer) 0,24  1  

of 

• De kans op één van de mogelijke volgordes is 
5 518 20

38 38
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

• Er zijn 
10

252
5

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 volgordes mogelijk  1  

• De gevraagde kans bedraagt 
5 518 20 252 0, 24

38 38
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

 
Maximumscore 5 

 20  • Eerst de kans berekenen dat in 10 beurten ‘12’ geen enkele keer het winnende nummer is   1  

• Deze kans is 
1037

38
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• Dat is 0,7659  1  
• De gevraagde kans is 1 – 0,7659 ≈ 0,23  1  

of 

• De kans die moet worden uitgerekend is:
91 37 1 37 1...

38 38 38 38 38
⎛ ⎞+ ⋅ + + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

  3  

• De som uitrekenen geeft een kans van ongeveer 0,23  2  
 
Maximumscore 4 

 21  • ‘Straight up bet’: de verwachtingswaarde is 37 11000 35000
38 38
⋅ + − ⋅   1  

• Dat is 52,63  1  

• ‘Split bet’: de verwachtingswaarde is 36 21000 17000
38 38
⋅ + − ⋅   1  

• Dat is ook 52,63  1  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2
Woensdag 21 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van de vragen 7 en 11 is 
een uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 
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Zeep 
 
 
De firma Sanove fabriceert stukken zeep. De stukken zeep worden machinaal gemaakt. De 
machine is zo ingesteld dat het gewicht van de stukken zeep normaal verdeeld is met een 
gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 1,4 gram.  
 
Mevrouw Jansen koopt drie stukken zeep van Sanove.  

4p 1  Bereken de kans dat alle drie stukken zeep minder dan 90 gram wegen. 

Het kan gebeuren dat de machine niet goed functioneert. Dan hebben te veel stukken zeep 
niet het gewenste gewicht. De afdeling Quality Control (QC) van Sanove gebruikt 
verschillende manieren om dit te controleren. Enkele van deze manieren komen hier aan de 
orde. 
 
Wanneer het gemiddelde gewicht van de stukken zeep te laag is, mag de zeep niet verkocht 
worden. De afdeling QC neemt daarom elk uur uit de productie van dat uur aselect vijf 
stukken zeep. De productie van dat uur wordt afgekeurd wanneer het totale gewicht van de 
vijf stukken zeep minder is dan 460 gram. 
Neem aan dat de machine in orde is, dus stukken zeep maakt waarvan het gewicht normaal 
verdeeld is met een gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 1,4 gram.  
Dan is het toch mogelijk dat van een zeker uur de productie wordt afgekeurd. 

5p 2  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
De machine mag niet te veel stukken zeep afleveren waarvan het gewicht te laag of te hoog 
is. QC maakt hierbij gebruik van de 13s-regel en de 22s-regel. 
 
Bij de 13s-regel controleert QC elke dag aselect tien stukken zeep en bepaalt daarvan het 
gewicht. QC laat de machine opnieuw instellen wanneer bij die tien stukken zeep er 
minstens één is waarvan het gewicht meer dan drie keer de standaardafwijking afwijkt van 
het gemiddelde.  
 
Neem aan dat de machine in orde is, dus stukken zeep maakt waarvan het gewicht normaal 
verdeeld is met een gemiddelde van 93 gram en een standaardafwijking van 1,4 gram.  
Dan kan het toch gebeuren dat QC op grond van de 13s-regel de machine opnieuw laat 
instellen.  

5p 3  Bereken de kans dat dit gebeurt. 
 
Bij de 22s-regel wordt per dag drie keer aselect een stuk zeep gekozen. De machine wordt 
opnieuw ingesteld zodra die dag twee keer achter elkaar het gewicht van een stuk zeep 
meer dan twee keer de standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde. Als van de eerste 
twee gecontroleerde stukken zeep het gewicht meer dan twee keer de standaardafwijking 
van het gemiddelde afwijkt, vindt die dag geen derde controle plaats. 
Ook nu is er een kans dat QC de machine opnieuw laat instellen terwijl de machine in orde 
is. 

5p 4  Bereken deze kans. 

figuur 1 figuur 1 
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Evenwicht 
 
 
In de macro-economie geven economen met wiskundige modellen het verband aan tussen 
grootheden als: 
Yt = nationale inkomen op tijdstip t 
Ct = consumptie op tijdstip t 
It = investeringen op tijdstip t 
 
Een voorbeeld is het volgende model dat bestaat uit drie vergelijkingen. 
 
Voor t = 1, 2, 3, … geldt: 

• Yt = Ct + It 
• Ct = 0,8⋅Yt–1 + 20 
• It = 10 

 
Neem 0 40.Y =  

4p 5  Bereken Y1 en Y2 met behulp van bovenstaande formules. 
 
We spreken van een evenwichtsinkomen als de waarde van Yt niet verandert op 
opeenvolgende tijdstippen.  
 
Uit de drie gegeven formules kunnen we de formule Yt = 0,8⋅Yt–1 + 30 afleiden. Met behulp 
van deze formule kunnen we het evenwichtsinkomen berekenen. 

3p 6  Bereken het evenwichtsinkomen met behulp van Yt = 0,8⋅Yt–1 + 30. 
 
Op de uitwerkbijlage is een assenstelsel getekend. Met een webgrafiek kunnen we grafisch 
duidelijk maken dat bij verschillende startwaarden Y0 op den duur hetzelfde 
evenwichtsinkomen bereikt wordt. 

5p 7  Laat dit zien in het assenstelsel op de uitwerkbijlage met een webgrafiek waarbij de 
startwaarde Y0 kleiner is dan het evenwichtsinkomen. Laat in dezelfde figuur zien dat dit 
óók geldt met een startwaarde Y0 die groter is dan het evenwichtsinkomen. 
 
Bovenstaand model is een voorbeeld van een algemener model: 

• Yt = Ct + It 
• Ct = 0,8⋅Yt–1 + 20 
• It = p 

 
Het evenwichtsinkomen hangt bij dit model af van de waarde van p.  

4p 8  Toon aan dat het evenwichtsinkomen van het nationale inkomen in dit model gelijk is aan 
100 + 5p. 
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Sterilisatie 
 
 
Om voedingswaren tegen bederf te beschermen, worden ze tijdelijk verhit. Men noemt dit 
steriliseren. Er zijn verschillende sterilisatiemethoden. 
In deze opgave kijken we naar het sterilisatieproces bij twee soorten bacteriën. De 
temperatuur bij dat proces is 121 °C. Naarmate de bacteriën korter aan deze temperatuur 
zijn blootgesteld, zullen er meer bacteriën overleven. In figuur 2 zie je een 
overlevingsgrafiek van de Bacillus stearothermophilus. Figuur 2 staat ook op de 
uitwerkbijlage.  

Bij een overlevingsgrafiek heeft de verticale as altijd een logaritmische schaalverdeling. 
Het aantal bacteriën bij aanvang van het sterilisatieproces stelt men altijd op 1 miljoen. We 
gaan er steeds vanuit dat voor verschillende soorten bacteriën de overlevingsgrafieken 
rechte lijnen zijn indien de verticale as een logaritmische schaalverdeling heeft. 
Bij de grafiek in figuur 2 hoort een formule van de vorm:  

 610 2− ⋅= ⋅ r t
tN  

Hierin is Nt het aantal bacteriën na t minuten en is r de sterftefactor. De sterftefactor is 
afhankelijk van het type bacteriën. 
 
Met behulp van figuur 2 kun je berekenen dat de sterftefactor r van de Bacillus 
stearothermophilus ongeveer gelijk is aan 2,2. 

4p 9  Toon dat met een berekening aan. 
 
De D-waarde is de tijd in minuten die nodig is om het aantal bacteriën te reduceren tot 10% 
van het oorspronkelijke aantal. Net als de sterftefactor is de D-waarde afhankelijk van de 
soort bacteriën. 

5p 10  Bereken voor de Bacillus stearothermophilus de D-waarde met behulp van bovenstaande 
formule en leg uit hoe je deze D-waarde kunt controleren met behulp van figuur 2. 
 

figuur 2 

1 
0 2 4 6 8 10 12 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

aantal
levende

bacteriën

aantal minuten verhitting bij 121°C
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Men heeft ook van andere bacteriën de D-waarde bepaald. Voor de Clostridium botulinum 
is deze D-waarde gelijk aan 2,55 minuten. 
Met dit gegeven kunnen we de overlevingsgrafiek van de Clostridium botulinum tekenen. 
Ook voor deze overlevingsgrafiek beginnen we weer met 1 miljoen bacteriën.  

4p 11  Teken deze overlevingsgrafiek in de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
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Amerikaans Roulette 
 
 
Amerikaans Roulette is een gokspel dat gespeeld kan worden in verscheidene Nederlandse 
casino’s. Amerikaans Roulette wordt met maximaal tien spelers gespeeld, die elk hun eigen 
kleur speelfiches – ook chips geheten – kiezen. Er zijn 10 verschillende kleuren chips 
beschikbaar. De chips stellen een bepaald geldbedrag voor. 
 
Aan een tafel wordt Amerikaans Roulette gespeeld. Er spelen al twee spelers A en B mee.  
A heeft rood en B heeft groen. Er zijn dus nog 8 kleuren beschikbaar. Drie nieuwe spelers 
kiezen één voor één een kleur om mee te kunnen spelen. 

3p 12  Bereken op hoeveel manieren de drie nieuwe spelers een kleur kunnen kiezen. 
 
De persoon die het spel leidt, de croupier, werpt een balletje in een bak met een draaiende 
schijf met 38 vakjes met nummers. De nummers zijn: de 0, de 00 en de oneven en even 
nummers 1 tot en met 36. Voor alle duidelijkheid: 0 en 00 worden hier niet als even of 
oneven nummer gezien. Het nummer van het vakje waarin het balletje valt, is het winnende 
nummer. 
 
In de meeste gevallen zal het winnende nummer even of oneven zijn, en niet 0 of 00. De 
kans op even, en ook op oneven, is per spel dus iets kleiner dan 0,5. Toch is bij 
bijvoorbeeld 10 spellen de kans dat in precies de helft van het aantal spellen het winnende 
nummer even is, niet zo groot. 

3p 13  Bereken de kans dat in 10 spellen het winnende nummer precies vijf keer even is.  
 
In figuur 3 is het speelveld afgebeeld van Amerikaans Roulette. Voordat de croupier het 
balletje werpt, zet elke speler één of meer chips in op één van de nummers 1 tot en met 36 
of op een combinatie van een aantal nummers, bijvoorbeeld op alle even nummers. Een 
speler kan niet inzetten op de nummers 0 en 00. Als het winnende nummer een nummer is 
waarop de speler heeft ingezet, dan krijgt de speler zijn inzet terug én een uitbetaling door 
de croupier. Zo niet, dan gaat de inzet van de speler naar het casino.  

Er zijn verschillende manieren om in te zetten.  
Een daarvan is ‘straight up bet’: de speler legt een chip op één vakje met een nummer. Hij 
heeft dus de keus uit de vakjes 1 tot en met 36. Wanneer het winnende nummer gelijk is aan 
dat nummer, is de uitbetaling door de croupier gelijk aan 35 maal de inzet. 
 

figuur 3 

1 2 3
4
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Een andere manier om in te zetten is ‘split bet’. In dat geval legt een speler een chip op 
twee vakjes tegelijk, bijvoorbeeld 10 en 11, of 23 en 26. Zie figuur 4. Wanneer het 
winnende nummer gelijk is aan een van deze nummers, is de uitbetaling door de croupier 
17 maal de inzet. 

 
Bij het casino vraagt men zich af of het voor de winst van het casino uitmaakt of een speler 
inzet op ‘straight up bet’ of op ‘split bet’. We kunnen dit onderzoeken door zowel bij 
‘straight up bet’ als bij ‘split bet’ de winstverwachting voor het casino uit te rekenen 
wanneer een speler 1000 dollar inzet. 

4p 14  Voer dit onderzoek uit. 
 
Wanneer een speler inzet op een ‘straight up bet’ van een van de nummers 1 tot en met 36, 
kan hij kiezen uit drie kolommen. Zie figuur 3. Je kunt dus verwachten dat ongeveer 1

3  van 
de spelers zal kiezen voor een nummer uit de middelste kolom, dus een van de nummers 2, 
5, 8, … 35.  
Op een website over Amerikaans Roulette staat dat spelers bij voorkeur kiezen voor een 
nummer uit de middelste kolom. Een casino-eigenaar is van mening dat dit in zijn casino 
ook het geval is. Van 100 verschillende spelers die op een gegeven moment inzetten op een 
‘straight up bet’ registreert hij voor welke kolom ze kiezen. Uit het onderzoek blijkt dat 
42 spelers hebben gekozen voor een nummer uit de middelste kolom, 28 spelers een 
nummer uit de linkerkolom en 30 spelers een nummer uit de rechterkolom. 

6p 15  Onderzoek of op grond hiervan de mening van de casino-eigenaar gerechtvaardigd is. Neem 
een significantieniveau van 5%. 

10 11 23
26

figuur 4 
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Snelheden  
 
 
In september 2003 won de Keniaan Rono een hardloopwedstrijd over een afstand van 2000 
meter. Hij liep deze afstand in 4 minuten en 57,76 seconden. Dat betekent dat Rono die 
afstand liep met een gemiddelde snelheid van ongeveer 24,18 km/uur. 
Het is gebruikelijk om tijden als 4 minuten en 57,76 seconden te noteren als 4:57.76. 
 
Met deze prestatie behaalde Rono geen wereldrecord. Dat stond op dat moment op naam 
van de Marokkaan El Guerrouj. Zijn recordtijd op de 2000 meter was 4:44.79. 

3p 16  Bereken de gemiddelde snelheid in km/uur waarmee El Guerrouj dit wereldrecord liep. 
Geef het antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 
 
In tabel 1 staan de wereldrecords hardlopen bij de mannen tot en met september 2003 op 
een aantal afstanden. 
 

Afstand (in meters) Tijd Gemiddelde snelheid (in km/uur) 
100 9.78 36,8 
200 19.32 37,3 
400 43.18 33,3 
800 1:41.11 28,5 

1000 2:11.96 27,3 
1500 3:26.00 26,2 
2000 4:44.79 25,3 
3000 7:20.67 24,5 
5000 12:39.36 23,7 

10 000 26:22.75 22,7 
 
In de tabel zie je bijvoorbeeld dat het wereldrecord op de 1000 meter 2:11.96 was. 
Afgerond op één decimaal was daarbij de gemiddelde snelheid 27,3 km/uur. 
 
Het verband tussen de afstanden en de gemiddelde snelheden uit tabel 1 kunnen we 
benaderen met de volgende formule: 

 2
200 0,07 23

(44 1)
av a

a
⋅

= − ⋅ +
⋅ +

 

In deze formule is v de gemiddelde snelheid in km/uur en a de afstand in kilometer.  
 
Met de formule kun je bij elke afstand boven de 100 meter de gemiddelde snelheid 
berekenen die hoort bij het denkbeeldig gelopen wereldrecord. Voor bijvoorbeeld een 
afstand van 2283 meter zou het wereldrecord met een gemiddelde snelheid van 
24,82 km/uur zijn gelopen. 

3p 17  Bereken op welke afstand het denkbeeldige wereldrecord een gemiddelde snelheid van 
precies 30 km/uur op zou leveren. 
 
In tabel 1 is de gemiddelde snelheid het hoogst bij de 200 meter. De formule van v is niet 
maximaal bij de 200 meter, maar bij een afstand tussen 100 en 200 meter.  

3p 18  Bereken in meters nauwkeurig bij welke afstand de gemiddelde snelheid zo groot mogelijk 
is volgens de formule van v. 
 
Bij afstanden boven de 200 meter is de grafiek van v dalend. Dat is bijvoorbeeld ook het 
geval bij een afstand van 1500 meter, dus voor a = 1,5.  

4p 19  Stel een formule op voor de afgeleide van v en laat met behulp daarvan zien dat de grafiek 
van v dalend is bij een afstand van 1500 meter. 

tabel 1 
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De formule van v is gebaseerd op wereldrecords die gelopen zijn op afstanden tot 10 km. 
Het is maar de vraag of de formule ook een goede benadering geeft van de gemiddelde 
snelheid op een lange afstand zoals de marathon. Bij de marathon wordt een afstand van 
42,195 km gelopen. 
In 2003 was de Keniaan Tergat wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2 uur, 
4 minuten en 55 seconden. Deze tijd wijkt af van de tijd die hij nodig zou hebben wanneer 
hij de marathon zou lopen met een gemiddelde snelheid volgens de formule van v. 

4p 20  Bereken deze afwijking in seconden nauwkeurig. 
 
 Einde 
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Vraag 11 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 

1 Lees verder 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 VWO kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Zeep  
 
Maximumscore 4 

 1  • aangeven hoe de kans P(X < 90 ⏐μ = 93, σ = 1,4) met de GR kan worden berekend  1  
• Deze kans is (ongeveer) 0,0161  1  
• De gevraagde kans is 30 0161,    1  
• het antwoord (ongeveer) 64 10−⋅   1  

 
Maximumscore 5 

 2  • Voor het totale gewicht T geldt dat μT = 465  1  
• σ 1, 4 5 3,13T = ⋅ ≈   2  
• aangeven hoe de kans P(T < 460 ⏐μ = 465, σ = 3,13) met de GR kan worden berekend  1  
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,06  1  

 
Opmerking  
Als de n -wet niet of niet correct is toegepast, voor deze vraag maximaal 3 punten 
toekennen. 
 
Maximumscore 5 

 3  • aangeven hoe de kans dat het gewicht van één stuk zeep minder dan drie keer de 
standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde met de GR kan worden berekend  1  

• Deze kans is 0,9973  1  
• P(alle 10 gewichten wijken minder dan drie keer de standaardafwijking af) = 0,997310  1  
• Deze kans is ongeveer 0,9733   1  
• De gevraagde kans is (ongeveer) 0,03  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • aangeven hoe de kans dat het gewicht van één stuk zeep meer dan twee keer de 
standaardafwijking afwijkt van het gemiddelde met de GR kan worden berekend   1  

• Deze kans is 0,0455  1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld na controle van twee stukken zeep 

is 0,04552  1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld na controle van precies drie 

stukken zeep is 0,9545 ⋅ 0,04552  1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld,  

is 0,04552 + 0,9545 ⋅ 0,04552 ≈ 0,004  1  

of 

• aangeven hoe je gebruik kunt maken van de vuistregels van de normale verdeling  1  
• De kans dat één stuk zeep meer dan twee keer de standaardafwijking afwijkt is 0,05   1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld na controle van 2 stukken zeep is 

0,052   1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld na controle van 3 stukken zeep is 

0,95⋅0,052  1  
• De kans dat de machine opnieuw moet worden ingesteld, is 0,052 + 0,95⋅0,052 ≈ 0,005  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Evenwicht 
 
Maximumscore 4 

 5  • C1 = 52  1  
• Y1 = 62  1  
• C2 = 69,6  1  
• Y2 = 79,6  1  

 
Maximumscore 3 

 6  • Het evenwichtsinkomen Y is de oplossing van de vergelijking Y = 0,8⋅Y + 30  1  
• 0,2⋅Y = 30  1  
• Y = 150  1  

of 

• Het evenwichtsinkomen is ,
1

b
a−

 met b = 30 en a = 0,8   2  

• Y = 150  1  
 
Maximumscore 5 

 7  • Het tekenen van de lijn Yt = Yt–1  1  
• Het tekenen van de lijn Yt = 0,8⋅Yt–1 + 30  1  
• een webgrafiek met Y0 < evenwichtsinkomen, in de richting van punt (150, 150)  2  
• een webgrafiek met Y0 > evenwichtsinkomen, in de richting van punt (150, 150)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 8  • 10,8 20t tY Y p−= ⋅ + +   1  
• Voor het evenwichtsinkomen Y geldt: Y = 0,8 ⋅ Y + 20 + p   1  
• 0,2 ⋅Y = 20 + p   1  
•  Y = 5(20 + p) = 100 + 5p   1  

of 
• 10,8 20t tY Y p−= ⋅ + +   1  

• Bij een lineaire recursievergelijking is de evenwichtswaarde gelijk aan 
1−

b
a

  1  

• Invullen van de waarden a = 0,8, b = 20 + p levert 20
1 0,8

p+
−

 = 100 + 5p  op  2  

 
Opmerking   
Als in deze tweede oplossingsmethode het tweede antwoordelement ontbreekt, voor deze 
vraag ten hoogste 2 punten toekennen. 
 
Sterilisatie 
 
Maximumscore 4 

 9  • een punt op de lijn, bijvoorbeeld (6, 102)  1  
• de bijbehorende vergelijking 2 6 610 10 2− ⋅= ⋅ r   1  
• aangeven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost  1  
• de oplossing r ≈ 2,2  1  

of 
• een aanpak met het berekenen van bijvoorbeeld 6 2,2 610 2− ⋅⋅   1  
• Dit is ongeveer gelijk aan 106  1  
• Dit resultaat correspondeert met (ongeveer) het punt (6, 102)  1  
• Dit punt ligt op de lijn  1  

 
Maximumscore 5 

 10  • het opstellen van de vergelijking 2,20,1 2− ⋅= D   1  
• aangeven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost  1  
• D ≈ 1,5  1  

via de grafiek: 
• een reductie tot 10% is een ‘eenheid’ op de verticale as omlaag  1  
• op de horizontale as neemt de tijd dan toe met ongeveer 1,5  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • het startpunt (0, 106)   1  
• een tweede punt, bijvoorbeeld (2,55 ; 105)  2  
• een rechte lijn door de punten   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-16c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Amerikaans Roulette 
 
Maximumscore 3 

 12  • Het aantal manieren is 8 ⋅ 7 ⋅ 6  2  
• het antwoord 336  1  

 
Opmerking 

Als is gerekend met 
8
3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

voor deze vraag maximaal 1 punt toekennen. 

 
Maximumscore 3 

 13  • Gevraagd wordt P(X = 5 ⏐ n = 10, p = 18
38

)  1  

• aangeven hoe deze kans met de GR kan worden berekend  1  
• De kans is (ongeveer) 0,24  1  

of 

• De kans op één van de mogelijke volgordes is 
5 518 20

38 38
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

• Er zijn 
10

252
5

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 volgordes mogelijk  1  

• De gevraagde kans bedraagt 
5 518 20 252 0,24

38 38
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  1  

 
Maximumscore 4 

 14  • ‘Straight up bet’: de verwachtingswaarde is 37 11000 35000
38 38
⋅ + − ⋅   1  

• Dat is 52,63  1  

• ‘Split bet’: de verwachtingswaarde is 36 21000 17000
38 38
⋅ + − ⋅   1  

• Dat is ook 52,63  1  
 
Maximumscore 6 

 15  • opstellen van een model met H0: p = 1
3  en H1: p > 1

3   1  

• P(X ≥ 42 ⏐n = 100, p = 1
3)  moet worden berekend  1  

• eerst de kans P(X ≤ 41 ⏐n = 100, p = 1
3)  berekenen  1  

• aangeven hoe deze kans met de GR berekend kan worden  1  
• 1 – 0,9566 = 0,0434  1  
• Deze uitkomst is kleiner dan het significantieniveau, de mening is dus gerechtvaardigd  1  

 
Snelheden 
 
Maximumscore 3 

 16  • Een tijd van 4:44.79 is 284,79 seconden  1  
• Per seconde legde hij ongeveer 7,023 meter af  1  
• De gemiddelde snelheid was 25,28 km/uur  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • 2
200 0,07 23 30

44 1
a a

a
⋅

− ⋅ + =
⋅ +

  1  

• aangeven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost  1  
• het antwoord (ongeveer) 0,6 km (of 600 meter)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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600063-2-16c 7 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 18  • aangeven hoe het maximum met de GR kan worden bepaald  1  
• Het maximum is bij 0,151 km (of 151 meter)  2  

 
Maximumscore 4 

 19  • 
2

2 2
d (44 1) 200 200 88 0,07
d (44 1)

v a a a
a a

+ ⋅ − ⋅
= −

+
  2  

• Voor a = 1,5 is d 2
d

v
a
≈ −   1  

• Deze uitkomst is negatief, dus neemt v af  1  

of 

• 
2

2 2
d (44 1) 200 200 88 0,07
d (44 1)

v a a a
a a

+ ⋅ − ⋅
= −

+
  2  

• een grafiek van deze afgeleide met de GR, op een interval dat 1,5 bevat  1  
• Voor a = 1,5 ligt deze grafiek onder de horizontale as, dus neemt v af  1  

 
Opmerking 
Als niet de formule voor de afgeleide van v is opgesteld en de waarde –2 dus op een andere 
wijze is gevonden, voor deze vraag maximaal 1 punt toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 20  • Als a = 42,195 is v = 20,154  1  

• De benodigde tijd is 42,195 2,094
20,154

≈    1  

• Dit komt overeen met 2 uur, 5 minuten en 38 (of 37) seconden  1  
• Het verschil is 43 (of 42) seconden  1  

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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500018-1-14o  Begin 

w
is

ku
nd

e 
A

1 20 05
Tijdvak 1

Woensdag 25 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 16 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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500018-1-14o 2 Lees verder 

Meer neerslag 
 
 
De laatste tijd komen er steeds meer aanwijzingen dat het klimaat op aarde verandert. Dit 
heeft onder andere gevolgen voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland. Om een 
indruk te krijgen van die jaarlijkse hoeveelheid neerslag zijn in tabel 1 gegevens van vijf 
meetstations in de periode 1905-1998 weergegeven.  
 
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag gedurende de periode 1905-1998 
 

 De Bilt Gemert Volkel Leeuwarden Hoofddorp Winterswijk
gemiddelde (mm) 783 711 753 768 768 
standaardafwijking (mm) 139 123 106 127 136 

 
We nemen aan dat de jaarlijkse hoeveelheid neerslag bij elk van de meetstations normaal 
verdeeld is.  
 
We bekijken de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag valt. Weerkundigen 
veronderstelden tot voor kort dat dergelijke kansen in de loop van de jaren niet veranderen. 
 
Op grond van het bovenstaande kunnen we nagaan of deze kans in Winterswijk groter is 
dan in Hoofddorp zonder deze kans uit te rekenen. 

4p 1  Geef aan in welk van beide plaatsen de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag 
valt, het grootst is. Motiveer je antwoord zonder daarbij deze kans uit te rekenen. 
 

3p 2  Bereken de kans dat in een jaar in Leeuwarden meer dan 950 mm neerslag valt. 
 
Zoals gezegd veronderstelden weerkundigen tot voor kort dat kansen op bepaalde 
hoeveelheden neerslag in de loop van de jaren niet veranderen. Inmiddels is men tot het 
inzicht gekomen dat er sprake is van een trend: de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in 
Nederland neemt langzaam toe. In figuur 1 is voor elk jaar de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag van de vijf meetstations met een blokje aangegeven. Bovendien is daarbij de 
zogenaamde trendlijn getekend. De trendlijn volgt zo goed mogelijk de gemiddelde 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag. De trendlijn kan worden gebruikt om een schatting te 
maken van de te verwachten hoeveelheid neerslag in de komende jaren. 

tabel 1 

figuur 1 
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Legenda: trendlijn
gemiddelde hoeveelheid neerslag van de vijf meetstations
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500018-1-14o 3 Lees verder 

We veronderstellen dat de te verwachten jaarlijkse hoeveelheid neerslag N in mm in de 
toekomst lineair zal blijven toenemen. N kan dan worden geschreven als een functie van het 
aantal jaren t dat is verstreken vanaf 1900. 

5p 3  Stel een formule op voor N en bereken daarmee in welk jaar de hoeveelheid neerslag 
volgens de trendlijn voor het eerst groter zal zijn dan 850 mm. 
 
Er zijn ook andere manieren om te onderzoeken of het gedurende de afgelopen eeuw 
‘natter’ is geworden. We kunnen kijken naar de 5 ‘natste’ jaren. Deze zijn in figuur 1 af te 
lezen, namelijk 1961, 1965, 1966, 1994 en 1998. Het blijkt dat de 5 ‘natste’ jaren allemaal 
na 1951 vielen, dus in de tweede helft van de periode 1905-1998. 
Stel dat je 5 jaren willekeurig kiest uit deze periode van 94 jaar. De kans dat je uitsluitend  
jaren uit de tweede helft van de periode kiest, is klein. 

4p 4  Bereken deze kans. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Een andere maat voor de ‘natheid’ van een jaar is het aantal maanden van dat jaar dat de 
neerslag boven een bepaalde waarde, de grenswaarde, komt. Die grenswaarden zijn 30, 40, 
50, …, 130 mm. Met de gegevens over de periode 1905-1998 is tabel 2 gemaakt. 
 
Gemiddeld aantal maanden per jaar met grenswaardenoverschrijding 
 
grenswaarde 
neerslag (mm) >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130

gemiddeld aantal 
maanden per jaar 10,2 9,2 7,9 6,5 5,4 3,8 2,7 1,9 1,4 1,1 0,6 

 
Uit tabel 2 lezen we bijvoorbeeld af dat het aantal maanden per jaar waarin meer dan 
60 mm neerslag viel, gemiddeld 6,5 bedroeg.  
Men spreekt van een extreem nat jaar als meer dan 9 van deze grenswaarden vaker worden 
overschreden dan de overeenkomstige waarde in tabel 2. 
 
De gegevens van De Bilt over 2001 zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Maandelijkse hoeveelheid neerslag in De Bilt in 2001 
 
maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec 
neerslag (mm) 71 89 74 87 29 54 87 116 211 41 85 94 

 
4p 5  Onderzoek of 2001 voor De Bilt een extreem nat jaar was. 

 

tabel 2 

tabel 3 
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Breedte van wegen 
 
 
In figuur 2 zie je enkele gegevens van de staat Wisconsin die betrekking hebben op het 
aantal verkeersslachtoffers in de jaren 1950 en 1960. 
De gegevens zijn verdeeld over vier categorieën. 

In de figuur zie je dat het percentage dodelijke slachtoffers bij de mannen en bij de vrouwen 
is gestegen. 

5p 6  Ga door een berekening na of de relatieve toename van het aantal dodelijke slachtoffers bij 
de mannen groter is dan bij de vrouwen. 
 
In de jaren vijftig deed de Amerikaan D.L. Gerlough onderzoek naar de 
voetgangersveiligheid van wegen. Als er veel verkeer over een weg gaat, is er voor 
voetgangers weinig gelegenheid om veilig over te steken. 
Daarom stelde Gerlough de zogenaamde ‘veilige norm’ op. Een weg voldoet aan deze 
veilige norm wanneer er zich gemiddeld elke minuut een gelegenheid voordoet om veilig 
over te steken. Dat lukt alleen als het aantal auto’s dat per uur passeert onder een maximum 
blijft. Dit maximum geven we hier aan met Nmax en is afhankelijk van de breedte van de 
weg. Bij een brede weg duurt het oversteken langer dan bij een smalle weg. Voor wegen die 
voldoen aan de veilige norm, betekent dit dat er bij een brede weg per uur minder auto’s 
mogen passeren dan bij een smalle weg. Gerlough kwam tot de volgende formule: 
 

 max
8289,3 (1,778 log )BN

B
⋅ −

=  

 
In deze formule is B de breedte van de weg in meters. 
 
Vanzelfsprekend is deze formule een model van de werkelijkheid. Met behulp van dit model 
kunnen we enig inzicht krijgen in de veiligheid bij de aanleg van wegen. 
 
Een weg is 5,40 meter breed. Tijdens de spits passeren er 1740 auto’s per uur. 

3p 7  Voldoet deze weg aan de veilige norm? Licht je antwoord toe. 
 
De formule van Gerlough heeft alleen betekenis als Nmax  positief is. 

3p 8  Bereken voor welke waarden van B dit het geval is. Geef je antwoord in centimeters 
nauwkeurig. 
 
Een weg waarover volgens de veilige norm per uur maximaal 1648 auto’s mogen passeren, 
wordt 0,50 meter smaller gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat het maximum aantal auto’s dat 
per uur mag passeren groter wordt.  

5p 9  Bereken hoeveel auto’s er per uur méér mogen passeren in de nieuwe situatie. 
 

figuur 2 

dodelijke slachtoffers mannen
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dodelijke slachtoffers vrouwen

gewonden vrouwen
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Leugendetector 
 
 
In het tijdschrift Nature stond enige tijd geleden een artikel waarin de werking van een 
leugendetector werd uitgelegd. Iemand die liegt, krijgt een nauwelijks waarneembaar 
‘blosje’ in het gezicht. De leugendetector probeert dit blosje waar te nemen. Volgens het 
artikel is de leugendetector een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of iemand liegt. 
Met de leugendetector zijn veel experimenten uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
leugendetector niet altijd foutloos werkt. Zo wordt in slechts 75% van de gevallen een 
leugenaar daadwerkelijk als leugenaar herkend. 
We nemen aan dat voor iedere leugenaar geldt dat de kans dat deze correct als leugenaar 
herkend wordt, gelijk is aan 0,75. 
 

4p 10  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat de leugendetector bij 200 leugenaars 40 
of meer fouten maakt. 
 
Ook bij eerlijke mensen (mensen die niet liegen) werkt de leugendetector niet altijd 
foutloos. Gemiddeld blijkt de leugendetector 1 van de 12 eerlijke mensen toch als leugenaar 
te bestempelen. 
We bekijken een groep van 100 personen, bestaande uit 40 leugenaars en 60 eerlijke 
mensen. Je kunt narekenen dat de leugendetector naar verwachting bij 85 personen uit deze 
groep de juiste conclusie zal trekken. Men spreekt in dit geval van een betrouwbaarheid 
van 85% voor deze groep. 
 
De betrouwbaarheid hangt af van de samenstelling van de groep. Wanneer we een groep van 
100 personen nemen met daarin 16 leugenaars, krijgen we een andere waarde voor de 
betrouwbaarheid. 

3p 11  Bereken hoe groot de betrouwbaarheid dan is. 
 
De leugendetector kan ook worden ingezet bij grootscheepse controles, zoals op 
vliegvelden. Daar moeten alle passagiers antwoord geven op de vraag of ze iets hebben aan 
te geven. Niet iedereen antwoordt naar waarheid. 
 
Veronderstel dat 0,4% van alle passagiers niet naar waarheid antwoordt en dus liegt. Dan 
kan berekend worden dat 8,3% van alle passagiers eerlijk is en door de leugendetector toch 
als leugenaar bestempeld wordt.  
Deze informatie vinden we terug in tabel 4: 
 

  werkelijkheid 

  eerlijke passagier leugenaar 

eerlijke passagier 91,3% 0,1% oordeel 
leugendetector leugenaar 8,3% 0,3% 

 
4p 12  Bereken de kans dat een passagier die door de leugendetector als leugenaar wordt 

bestempeld, ook werkelijk een leugenaar is. Geef je antwoord in vier decimalen 
nauwkeurig. 

tabel 4 
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Vijvertest  
 
 
Vijverbezitters kunnen tegenwoordig bij een tuincentrum laten onderzoeken of het water in 
hun vijver van goede kwaliteit is. Met een eenvoudige test kan van het water zowel de 
hardheid, aangegeven met KH (carbonaathardheid), als de zuurgraad, aangegeven met pH, 
worden vastgesteld. Deze twee waarden bepalen op hun beurt het CO2-gehalte van het 
water. Het CO2-gehalte, dat we in deze opgave zullen aangeven met C, is een belangrijke 
indicator voor de kwaliteit van het vijverwater. Met behulp van tabel 5 kan bij gegeven KH 
en pH de waarde van C worden bepaald. 
 
CO2-gehalte C in mg per liter 
 
  pH 

 6,0   6,4   6,8   7,2   7,6   8,0   
 12 480,0 191,1 76,1 30,3 12,1 4,8 
 10 400,0 159,2 63,4 25,2 10,0 4,0 

8 320,0 127,4 50,7 20,2 8,0 3,2 
  6       
  5 200,0  79,6 31,7 12,6 5,0 2,0 
  4 160,0  63,7 25,4 10,1 4,0 1,6 
  3 120,0  47,7 19,0  7,6 3,0 1,2 

KH 

  2 80,0 31,8 12,7 5,0 2,0 0,8 
 
De waarde van KH wordt in gehele getallen weergegeven; de waarde van pH wordt altijd 
met een nauwkeurigheid van 0,1 weergegeven. 
Uit de tabel lezen we bijvoorbeeld af dat voor vijverwater met KH = 5 en pH = 7,2 geldt: 
C = 12,6. 
 
Als je voor pH een vaste waarde kiest, dan hangt C alleen nog maar af van KH. In de 
kolommen van de tabel is te zien dat bij iedere vaste waarde van pH er een lineair (en zelfs 
evenredig) verband is tussen KH en C. 
 
In de tabel is de rij die hoort bij KH = 6 leeg gelaten. 

3p 13  Bereken welk getal er moet komen te staan op de plaats die hoort bij KH = 6 en pH = 6,8. 
 
Als je voor KH een vaste waarde kiest, dan hangt C alleen nog maar af van pH. Bij iedere 
vaste waarde van KH bestaat er een exponentieel verband tussen pH en C: als pH met 1 
toeneemt, neemt C met 90% af. 
 
Bekijk de rij die hoort bij KH = 4.  

4p 14  Laat door middel van berekeningen zien dat alle waarden van C in deze rij in 
overeenstemming zijn met het bovengenoemde exponentiële verband tussen pH en C en met 
de genoemde afname met 90%. 

tabel 5 
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Volgens de folder is het water in een vijver van goede kwaliteit als voldaan is aan de 
volgende drie voorwaarden: 

(I) de KH-waarde van het water moet ten minste 6 en ten hoogste 10 zijn 
(II) de pH-waarde van het water moet ten minste 7 en ten hoogste 8 zijn 
(III) de C-waarde van het water moet ten minste 10 zijn. 

 
Een vijverbezitter laat zijn vijverwater testen. Bij de test worden de volgende waarden 
gemeten: pH = 7 en KH = 8. Op basis van tabel 5 kan de bijbehorende waarde voor C 
worden berekend. Vervolgens kan worden nagegaan of voldaan is aan de drie voorwaarden 
voor goede waterkwaliteit. 
 

4p 15  Bereken deze bijbehorende waarde van C en onderzoek daarmee of dit vijverwater van 
goede kwaliteit is. 
 
In folders waarin voorlichting gegeven wordt over de kwaliteit van vijverwater, zou men 
tabel 5 kunnen afdrukken. Maar daarin staat slechts een beperkt aantal waarden van KH en 
pH. Een formule zal men in zulke folders niet graag gebruiken. Vandaar dat vaak gekozen 
wordt voor een ‘plaatje’. In figuur 3 is begonnen met het maken van zo’n plaatje. Bij elk 
punt in figuur 3 hoort een waarde van pH en van KH. Deze bepalen de waarde van C, net 
als in tabel 5. In figuur 3 is een kromme getekend. Daarop liggen alle punten waarvoor 
geldt dat C = 10, zoals bijvoorbeeld het punt met pH = 7,6 en KH = 10 dat we al kennen uit 
tabel 5. 

Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. Om deze figuur bruikbaar te maken voor een 
voorlichtingsfolder, moet hierin het gebied worden aangegeven dat bestaat uit alle punten 
waarvoor de waarden van pH, KH en C voldoen aan de voorwaarden (I), (II) en (III) voor 
vijverwater van goede kwaliteit. 

4p 16  Geef dit gebied in de figuur op de uitwerkbijlage duidelijk aan. Licht je werkwijze toe. 
 

figuur 3 
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Leesbaarheid 
 
 
Overheidsinstellingen geven vaak schriftelijk informatiemateriaal uit, zoals folders en 
brochures. Het is van belang dat mensen die dit materiaal lezen, goed begrijpen wat er staat. 
Men heeft verschillende formules ontwikkeld om te bepalen hoe moeilijk een tekst te 
begrijpen is. 
 
In 1952 introduceerde Robert Gunning de Fog-index. Deze index wordt nog steeds veel 
gebruikt. 
De Fog-index F is een maat voor de moeilijkheid van een tekst. Naarmate een tekst 
moeilijker is, is de Fog-index F groter. De waarde van F wordt bepaald door: 
w: het gemiddelde aantal woorden per zin en 
l: het gemiddelde aantal lange woorden per zin (lange woorden zijn woorden van drie of 
meer lettergrepen). 

De bijbehorende formule is: 0, 4 40 lF w
w

= ⋅ + ⋅  

Een tekst bestaat uit 95 zinnen met in totaal 1178 woorden, waarvan 159 lange woorden. 
4p 17  Bereken de Fog-index van deze tekst. Rond je antwoord af op één decimaal. 

 
Van 12 folders worden de gevonden F-waarden weergegeven in een boxplot. Zie figuur 4. 

Van de 12 F-waarden zijn er 11 als volgt: 5,3; 6,4; 7,2; 7,4; 8,1; 8,3; 8,3; 9,1; 9,3; 9,3 en 
11,3. 

5p 18  Geef een mogelijke F-waarde die – samen met de 11 gegeven waarden – de boxplot van 
figuur 4 oplevert. Licht je antwoord toe.  
 
Bij een onderzoek worden twee teksten, tekst A en tekst B, met elkaar vergeleken. Beide 
teksten hebben gemiddeld 2 lange woorden per zin: l = 2. Tekst A heeft korte zinnen met 
gemiddeld weinig woorden: w = 10, terwijl tekst B lange zinnen heeft. Toch hebben beide 
teksten dezelfde Fog-index. 

5p 19  Bereken de waarde van w voor tekst B. 
 

figuur 4 

5,3 7,3 8,3 9,3 11,3
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Vaak kun je in een tekst veel korte woorden toevoegen of juist weglaten, zonder dat de 
betekenis van de tekst ingrijpend gewijzigd wordt. Dan verandert w, terwijl l gelijk blijft. 
Anders gezegd: voor elke vaste waarde van l is F een functie van w. In figuur 5 is voor 
enkele waarden van l de bijbehorende grafiek van F getekend. Je ziet dat de grafiek van F 
eerst daalt en vervolgens stijgt. De grafiek van F   heeft dus steeds een minimum.  

Een tekstschrijver weet uit ervaring dat zijn teksten gemiddeld 2,6 lange woorden per zin 
hebben. Hij wil graag dat zijn teksten zo eenvoudig mogelijk zijn. 

4p 20  Bereken wat het gemiddeld aantal woorden per zin in zijn tekst in dat geval moet zijn. Rond 
je antwoord af op één decimaal. 
 
Een andere manier om de Fog-index van een tekst te berekenen is als volgt: 

 0, 4 100 lF k l
k l

⎛ ⎞= + + ⋅⎜ ⎟+⎝ ⎠
 

Hierbij is k het gemiddelde aantal korte woorden per zin, met andere woorden: k + l = w. 

Uit deze formule is de oorspronkelijke formule 0, 4 40 lF w
w

= ⋅ + ⋅  af te leiden. 

3p 21  Geef deze afleiding. 
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Vraag 16 

 Uitwerkbijlage bij vraag 16 

Examen VWO 2005 
 
Tijdvak 1 
Woensdag 25 mei 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 VWO kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Meer neerslag 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 1  • de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is  1  
• De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus is de spreiding groter)  1  
• De kans op meer dan 950 mm neerslag is in Winterswijk groter dan in Hoofddorp  2  

 
Opmerkingen 

• Als een antwoord wordt gegeven zonder adequate motivering, geen punten voor deze vraag 
toekennen. 

• Als een antwoord wordt gegeven op basis van een correcte berekening, ten hoogste 
2 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • Gevraagd wordt P(X > 950) uitgaande van een normale verdeling met µ 753= en   1 σ 106=  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de uitkomst 0,0315 (of 0,03)  1  

 
Maximumscore 5  

 3  • het aflezen van twee punten op de trendlijn, bijvoorbeeld (0, 720) en (100, 800)  1  
• het opstellen van de formule N = 0,8 ⋅ t + 720  1  
• het opstellen van de vergelijking 0,8 ⋅ t + 720 = 850  1  
• het oplossen van deze vergelijking: t = 162,5  1  
• het jaar 2063  1  

 
Opmerkingen 

• Ieder punt tussen (0, 715) en (0, 725), inclusief een van deze punten zelf, mag als beginpunt 
van de trendlijn gekozen worden. 

• Als er, als gevolg van een ander gekozen beginpunt, een andere t-waarde gevonden wordt, 
moet het bijbehorende jaar altijd via ‘afronding’ naar boven bepaald worden. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 
47 46 45 44 43P( 5)
94 93 92 91 90

X = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2  

• het antwoord 0,0279  1  

of 

• Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 

47
5

P( 5)
94
5

X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• het antwoord 0,0279  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord is berekend met behulp van een binomiaal model, dan voor deze vraag 
maximaal 1 punt toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 5  • een tabel als tabel 2 met de waarden van De Bilt in 2001, bijvoorbeeld:  2  
 
grenswaarde >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130 
aantal maanden 11 11 10 9 9 7 3 2 2 1 1 

 
• 2001 had voor 10 grenswaarden een grotere waarde dan in tabel 2; dat is meer dan 9  1  
• 2001 was een extreem nat jaar  1  

 
Breedte van wegen 
 
Maximumscore 5 

 6  • In 1950 was het aantal dodelijke slachtoffers bij de mannen 283 en bij de vrouwen 162  1  
• In 1960 waren die aantallen 433 respectievelijk 260  1  
• Bij de mannen is dat een toename van 53%   1  
• Bij de vrouwen is dat een toename van (ruim) 60%  1  
• de conclusie: nee  1  

of 

• In 1950 was het aantal mannelijke dodelijke slachtoffers 283 en in 1960 waren er 433   1  
• Dat is een toename van 53%  1  
• In 1950 was het aantal vrouwelijke slachtoffers 162 en in 1960 waren er 260  1  
• Dat is een toename van (ruim) 60%  1  
• de conclusie: nee  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • Voor B = 5,4 heeft Nmax de waarde 1605  2  
• 1740 is groter dan 1605, dus de weg voldoet niet aan de veilige norm  1  

 
Maximumscore 3 

 8  • beschrijven hoe met de GR de oplossing van Nmax = 0 of Nmax > 0 gevonden kan worden  1  
• Nmax = 0 als B = 59,98  1  
• het antwoord (0 < )B < 59,98 (of (0 < )B ≤ 59,97)  1   

of 

• 1,778 − log B > 0  1  
• 1,778 > log B  1  
• (0 < )B < 59,98 (of (0 < )B ≤ 59,97)  1  

 
Opmerking 
Als het antwoord (0 < )B ≤ 59,98 of (0 < )B < 59,97 gegeven is, hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
 
Maximumscore 5 

 9  • met de GR een tabel of grafiek van Nmax maken met passende instellingen  1  
• uit de tabel of de grafiek aflezen dat Nmax = 1648 voor B = 5,3  1  
• Een afname van B met 0,5 levert als nieuwe waarde Nmax = 1894  2  
• Het maximum aantal auto’s dat per uur mag passeren neemt met 246 toe  1  
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Leugendetector 
 
Maximumscore 4 

 10  • Het aantal fouten is binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 0,25  1  
• De gevraagde kans is P(X ≥ 40) = 1 – P(X ≤ 39)  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

of 

• Het aantal goed benoemde leugenaars is binomiaal verdeeld met n = 200 en  
 p = 1 – 0,25 = 0,75  1  
• De gevraagde kans is P(Y ≥ 40) = P(X ≤ 160)  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

 
Maximumscore 3 

 11  • Van de 16 leugenaars zullen er naar verwachting 12 correct herkend worden  1  
• Van de 84 waarheidsprekers zullen er naar verwachting 77 correct herkend worden  1  

• De betrouwbaarheid is 89,0
100

7712
=

+  (of 89%)  1  

 
Maximumscore 4 

 12  • De detector geeft bij 0,3% het juiste oordeel leugenaar  1  
• De detector geeft bij 8,3 + 0,3 = 8,6% het oordeel leugenaar  1  

• De gevraagde kans is dan 0,3
8,6

  1  

• het antwoord 0,0349  1  
 
Vijvertest 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 13  • een strategie om het getal te berekenen, bijvoorbeeld 0,5 keer het getal bij KH = 12  2  
• het antwoord 38,0 (of 38,1)  1  

 
Maximumscore 4 

 14  • Afname met 90% betekent groeifactor 0,1   1  
• In de tabel neemt pH met 0,4 toe, dus is de groeifactor 0,10,4 (≈ 0,398)  1  
• 160,0·0,10,4 ≈ 63,7; 63,7·0,10,4 ≈ 25,4; 25,4·0,10,4 ≈ 10,1; 10,1·0,10,4 ≈ 4,0; 4,0·0,10,4 ≈ 1,6  2  

of 

• 
63,7 25,4 10,1 4,0 1,6 0,4

160,0 63,7 25,4 10,1 4,0
≈ ≈ ≈ ≈ ≈   2  

• bij toename 0,4: groeifactor ≈ 0,4, dus bij toename 1: groeifactor ≈ 1,04,0 4,0
1

≈   1  
• Groeifactor 0,1 betekent afname met 90%  1  

 
Maximumscore 4 

 15  • de constatering dat de waarden van pH en KH voldoen aan de eerste twee voorwaarden  1  
• aangeven hoe de bijbehorende waarde van C kan worden berekend  1  
• C = 32  1  
• de constatering dat ook voldaan is aan de derde voorwaarde (en de conclusie dat het 

vijverwater van goede kwaliteit is)  1  
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 16  • Wegens C ≥ 10 ligt het gebied links van de getekende kromme  2  
• Het gebied ligt tussen de horizontale grenslijnen KH = 6 en KH = 10  1  
• Het gebied ligt rechts van de verticale grenslijn pH = 7  1  

 
Indien men meent dat het gebied rechts van de getekende kromme ligt  –2  
 
Opmerking 
Het al dan niet meenemen van de grenzen van het beoogde gebied leidt niet tot 
puntenvermindering. 
 
Leesbaarheid 
 
Maximumscore 4 

5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4
pH

14

12

10

8

6

4

2

0

KH

C =10

 17  • 1178 ( 12, 4)
95

w = =    1  

• 
159 ( 1,7)
95

l = ≈   1  

• de gevonden waarden invullen in de formule: 1,70,4 12,4 40
12,4

F = ⋅ + ⋅   1  

• F = 10,4  1  
 
Maximumscore 5 

 18  • De kleinste waarde 5,3 en de grootste waarde 11,3 zijn in overeenstemming met de boxplot  1  
• De mediaan 8,3 is het gemiddelde van de 6e en de 7e waarde, die allebei 8,3 zijn  1  
• Het eerste kwartiel 7,3 is het gemiddelde van de 3e waarde 7,2 en de 4e waarde 7,4  1  
• Het derde kwartiel 9,3 is het gemiddelde van de 9e en de 10e waarde, die allebei 9,3 zijn  1  
• het antwoord: een waarde uit het interval [9,3; 11,3]  1  
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Maximumscore 5 

 19  • Bij l = 2 hoort de formule 20, 4 40F w
w

= ⋅ + ⋅   1  

• Bij w = 10 geeft deze formule F = 12  1  

• De gezochte waarde van w is de grootste oplossing van 20, 4 40 12w
w

⋅ + ⋅ =   1  

• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking opgelost kan worden  1  
• De gezochte waarde van w is 20  1  

of 

• Bij l = 2 hoort de formule 20, 4 40F w
w

= ⋅ + ⋅   1  

• Bij w = 10 geeft deze formule F = 12  1  

• De gezochte waarde van w is de grootste oplossing van 20, 4 40 12w
w

⋅ + ⋅ =   1  

• met gericht proberen/inklemmen vaststellen dat de gezochte waarde van w gelijk is aan 20  2  
 
Maximumscore 4 

 20  • Voor de tekstschrijver geldt de formule 2,60, 4 40F w
w

= ⋅ + ⋅   1  

• Hij moet w zo kiezen dat F minimaal is  1  
• beschrijven hoe met de GR deze waarde van w bepaald kan worden  1  
• het antwoord w = 16,1  1  

 
Maximumscore 3 

 21  • 0, 4 100 0,4 100l lF k l w
k l w

⎛ ⎞ ⎛= + + ⋅ = + ⋅⎜ ⎟ ⎜+⎝ ⎠ ⎝
⎞
⎟
⎠

  2  

• 0,   1 4 100 0,4 40l lw w
w w

⎛ ⎞+ ⋅ = + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
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. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Woensdag 25 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 14, 15 en 19 
is een uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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Meer neerslag 
 
 
De laatste tijd komen er steeds meer aanwijzingen dat het klimaat op aarde verandert. Dit 
heeft onder andere gevolgen voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland. Om een 
indruk te krijgen van die jaarlijkse hoeveelheid neerslag zijn in tabel 1 gegevens van vijf 
meetstations in de periode 1905-1998 weergegeven.  
 
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag gedurende de periode 1905-1998 
 

 De Bilt Gemert Volkel Leeuwarden Hoofddorp Winterswijk
gemiddelde (mm) 783 711 753 768 768 
standaardafwijking (mm) 139 123 106 127 136 

 
We nemen aan dat de jaarlijkse hoeveelheid neerslag bij elk van de meetstations normaal 
verdeeld is.  
 
We bekijken de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag valt. Weerkundigen 
veronderstelden tot voor kort dat dergelijke kansen in de loop van de jaren niet veranderen. 
 
Op grond van het bovenstaande kunnen we nagaan of deze kans in Winterswijk groter is 
dan in Hoofddorp zonder deze kans uit te rekenen. 

4p 1  Geef aan in welk van beide plaatsen de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag 
valt, het grootst is. Motiveer je antwoord zonder daarbij deze kans uit te rekenen. 
 

3p 2  Bereken de kans dat in een jaar in Leeuwarden meer dan 950 mm neerslag valt. 
 
Zoals gezegd veronderstelden weerkundigen tot voor kort dat kansen op bepaalde 
hoeveelheden neerslag in de loop van de jaren niet veranderen. Inmiddels is men tot het 
inzicht gekomen dat er sprake is van een trend: de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in 
Nederland neemt langzaam toe. In figuur 1 is voor elk jaar de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag van de vijf meetstations met een blokje aangegeven. Bovendien is daarbij de 
zogenaamde trendlijn getekend. De trendlijn volgt zo goed mogelijk de gemiddelde 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag. De trendlijn kan worden gebruikt om een schatting te 
maken van de te verwachten hoeveelheid neerslag in de komende jaren. 

figuur 1 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
jaartal

1100

1000

900

800

700

600

500

400

0

neerslag
(mm)

Legenda:
trendlijn
gemiddelde hoeveelheid neerslag van de vijf meetstations

tabel 1 
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We veronderstellen dat de te verwachten jaarlijkse hoeveelheid neerslag N in mm in de 
toekomst lineair zal blijven toenemen. N kan dan worden geschreven als een functie van het 
aantal jaren t dat is verstreken vanaf 1900. 

5p 3  Stel een formule op voor N en bereken daarmee in welk jaar de hoeveelheid neerslag 
volgens de trendlijn voor het eerst groter zal zijn dan 850 mm. 
 
Er zijn ook andere manieren om te onderzoeken of het gedurende de afgelopen eeuw 
‘natter’ is geworden. We kunnen kijken naar de 5 ‘natste’ jaren. Deze zijn in figuur 1 af te 
lezen, namelijk 1961, 1965, 1966, 1994 en 1998. Het blijkt dat de 5 ‘natste’ jaren allemaal 
na 1951 vielen, dus in de tweede helft van de periode 1905-1998. 
Stel dat je 5 jaren willekeurig kiest uit deze periode van 94 jaar. De kans dat je uitsluitend  
jaren uit de tweede helft van de periode kiest, is klein. 

4p 4  Bereken deze kans. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Een andere maat voor de ‘natheid’ van een jaar is het aantal maanden van dat jaar dat de 
neerslag boven een bepaalde waarde, de grenswaarde, komt. Die grenswaarden zijn 30, 40, 
50, …, 130 mm. Met de gegevens over de periode 1905-1998 is tabel 2 gemaakt. 
 
Gemiddeld aantal maanden per jaar met grenswaardenoverschrijding 
 
grenswaarde 
neerslag (mm) >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130

gemiddeld aantal 
maanden per jaar 10,2 9,2 7,9 6,5 5,4 3,8 2,7 1,9 1,4 1,1 0,6 

 
Uit tabel 2 lezen we bijvoorbeeld af dat het aantal maanden per jaar waarin meer dan 
60 mm neerslag viel, gemiddeld 6,5 bedroeg.  
Men spreekt van een extreem nat jaar als meer dan 9 van deze grenswaarden vaker worden 
overschreden dan de overeenkomstige waarde in tabel 2. 
 
De gegevens van De Bilt over 2001 zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Maandelijkse hoeveelheid neerslag in De Bilt in 2001 
 
maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec 
neerslag (mm) 71 89 74 87 29 54 87 116 211 41 85 94 

 
4p 5  Onderzoek of 2001 voor De Bilt een extreem nat jaar was. 

 

tabel 2 

tabel 3 
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Breedte van wegen 
 
 
In de jaren vijftig deed de Amerikaan D.L. Gerlough onderzoek naar de 
voetgangersveiligheid van wegen. Als er veel verkeer over een weg gaat, is er voor 
voetgangers weinig gelegenheid om veilig over te steken.  
Daarom stelde Gerlough de zogenaamde ‘veilige norm’ op. Een weg voldoet aan deze 
veilige norm wanneer er zich gemiddeld elke minuut een gelegenheid voordoet om veilig 
over te steken. Dat lukt alleen als het aantal auto’s dat per uur passeert onder een maximum 
blijft. Dit maximum geven we hier aan met Nmax en is afhankelijk van de breedte van de 
weg. 
Gerlough beperkte zich in zijn onderzoek tot wegen met een breedte tussen 2 meter en 
9 meter. Hij kwam tot de volgende formule: 
 

 max
8289,3 (1,778 log )N B

B
= ⋅ −  

 
In deze formule is B de breedte van de weg in meters. 
 
Vanzelfsprekend is deze formule een model van de werkelijkheid. Met behulp van dit model 
kunnen we enig inzicht krijgen in de veiligheid bij de aanleg van wegen. 
 
Over een weg passeren in de spits 800 auto’s per uur. 

3p 6  Bereken in decimeters nauwkeurig hoe breed deze weg ten hoogste mag zijn zonder dat de 
veilige norm wordt overschreden. 
 
Bij een brede weg duurt het oversteken langer dan bij een smalle weg. Voor wegen die 
voldoen aan de veilige norm, betekent dit dat er bij een brede weg per uur minder auto’s 
mogen passeren dan bij een smalle weg. De grafiek van Nmax moet dus dalend zijn.  
De formule voor Nmax  moet hiermee in overeenstemming zijn. 

4p 7  Leg uit hoe je uitsluitend aan de hand van de formule voor Nmax – dus zonder gebruik van 
de GR – kunt beredeneren dat hier sprake is van een dalende functie. 
 
Een weg die voldoet aan de veilige norm, wordt 0,50 meter breder gemaakt. Volgens de 
formule neemt Nmax daardoor met 126 af.  

5p 8  Onderzoek met behulp van de GR hoe breed de weg oorspronkelijk was. Geef je antwoord 
in decimeters nauwkeurig. 
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Leugendetector 
 
 
In het tijdschrift Nature stond enige tijd geleden een artikel waarin de werking van een 
leugendetector werd uitgelegd. Iemand die liegt, krijgt een nauwelijks waarneembaar 
‘blosje’ in het gezicht. De leugendetector probeert dit blosje waar te nemen. Volgens het 
artikel is de leugendetector een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of iemand liegt. 
Met de leugendetector zijn veel experimenten uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
leugendetector niet altijd foutloos werkt. Zo wordt in slechts 75% van de gevallen een 
leugenaar daadwerkelijk als leugenaar herkend. 
We nemen aan dat voor iedere leugenaar geldt dat de kans dat deze correct als leugenaar 
herkend wordt, gelijk is aan 0,75. 
 

4p 9  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat de leugendetector bij 200 leugenaars 40 
of meer fouten maakt. 
 
Ook bij eerlijke mensen (mensen die niet liegen) werkt de leugendetector niet altijd 
foutloos. Gemiddeld blijkt de leugendetector 1 van de 12 eerlijke mensen toch als leugenaar 
te bestempelen. 
We bekijken een groep van 100 personen, bestaande uit 40 leugenaars en 60 eerlijke 
mensen. Je kunt narekenen dat de leugendetector naar verwachting bij 85 personen uit deze 
groep de juiste conclusie zal trekken. Men spreekt in dit geval van een betrouwbaarheid 
van 85% voor deze groep. 
 
De betrouwbaarheid hangt af van de samenstelling van de groep. Wanneer we een groep van 
100 personen nemen met daarin 16 leugenaars, krijgen we een andere waarde voor de 
betrouwbaarheid. 

3p 10  Bereken hoe groot de betrouwbaarheid dan is. 
 
Naarmate er in verhouding minder leugenaars in een groep zitten, zal de betrouwbaarheid 
van de leugendetector toenemen. 
In een groep van 100 personen is de betrouwbaarheid van de leugendetector 87%. 

4p 11  Bereken het aantal leugenaars in deze groep. 
 
De leugendetector kan ook worden ingezet bij grootscheepse controles, zoals op 
vliegvelden. Daar moeten alle passagiers antwoord geven op de vraag of ze iets hebben aan 
te geven. Niet iedereen antwoordt naar waarheid. 
 
Van alle passagiers in een bepaalde regio antwoordt 0,4% niet naar waarheid, zodat de 
betrouwbaarheid van deze leugendetector in die regio 91,6% is. De autoriteiten van een 
vliegveld in de regio overwegen deze leugendetector te gaan gebruiken, maar vinden de 
betrouwbaarheid van 91,6% nog te laag. Iemand beweert een nieuwe versie te kunnen 
leveren, die beter werkt. Daarmee bedoelt hij dat de kans op een juiste beslissing bij zijn 
leugendetector hoger is dan 0,916. Men besluit dit apparaat in deze regio te gaan testen. Bij 
de test geeft het apparaat in 834 van de 900 gevallen een juiste beslissing. 

6p 12  Ga na of dit resultaat bij een significantieniveau van 5% voldoende aanleiding geeft om de 
conclusie te trekken dat deze nieuwe versie van de leugendetector beter werkt. 
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Pareto-krommen 
 
 
In een fabriek worden printplaatjes voor mobiele telefoons geproduceerd. Alle printplaatjes 
worden gecontroleerd voordat ze de fabriek verlaten. Afgekeurde printplaatjes worden 
vernietigd. Bij de controle is een maand lang genoteerd wat de oorzaak is van het afkeuren, 
zie tabel 4. We gaan ervan uit dat andere maanden hetzelfde beeld vertonen. 
In principe zijn al deze oorzaken te verhelpen door verbeteringen in het productieproces. 
Dat brengt wel de nodige kosten met zich mee. In tabel 4 is bij elke oorzaak aangegeven 
wat de maandelijkse kosten zijn om deze oorzaak te verhelpen.  
 
Onderzoek van afgekeurde printplaatjes gedurende de maand mei 
 
oorzaak aantal afgekeurde 

printplaatjes 
kosten in euro per 
maand om oorzaak 
te verhelpen 

losse soldeerverbinding  852  2200
kortsluiting  511  3600
barst in plaat  295  300
verbogen aansluitpunten  141  1500
gaten te wijd  117  900
plaat krom  61  500
printpatroon verschoven  38  4400
condensator verkeerd om  25  60
plaat te breed  13  500
corrosie  3  1800
totaal  2056  15 760

 
Door 15 760 euro per maand te investeren zou men alle 2056 afkeuringen kunnen 
voorkomen. Wanneer men slechts een deel van dit bedrag wil investeren, is het verstandig 
te beginnen met de oorzaak waarbij de vermindering van het aantal afkeuringen per 
geïnvesteerde euro het grootst is, vervolgens de oorzaak waarbij de vermindering van het 
aantal afkeuringen per geïnvesteerde euro het op één na grootst is, enzovoorts. In figuur 2 
zijn de oorzaken op deze wijze geordend. Langs de horizontale as staan de cumulatieve 
kosten per maand om de oorzaken te verhelpen, langs de verticale as staat de cumulatieve 
vermindering van het aantal afkeuringen. Een dergelijke kromme heet een Pareto-kromme. 

5p 13  Toon aan dat de volgorde van de oorzaken ‘kortsluiting’ en ‘gaten te wijd’ in figuur 2 in 
overeenstemming is met de gegevens in tabel 4. 
 

kosten per maand
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figuur 2 

tabel 4 
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Om Pareto-krommen bij verschillende productieprocessen te kunnen vergelijken, noteren 
we de kosten op de horizontale as als percentage van de totale kosten om álle 
afkeuringsoorzaken te verhelpen. En de aantallen afkeuringen op de verticale as noteren we 
als percentage van het totale aantal afkeuringen. In figuur 3 zijn enkele van zulke krommen 
getekend. Deze figuur staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. 

Kromme I gaat door het punt (20, 80). Dat betekent dat met 20% van de totale benodigde 
kosten 80% van de afkeuringen te voorkomen is. Deze kromme heet een (20, 80)-kromme. 
Kromme II is een (10, 90)-kromme. 
Elke Pareto-kromme is op deze wijze aan te duiden als (a, b)-kromme met a + b = 100. 
 

4p 14  Schets in de figuur op de uitwerkbijlage een (40, 60)-kromme. 
 
In figuur 2 zijn geen percentages gebruikt. Toch kunnen we ook de grafiek in figuur 2 als 
(a, b)-kromme aanduiden, met a + b = 100. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 15  Welke aanduiding hoort bij de Pareto-kromme in figuur 2? Licht je antwoord toe. 
 
Bij de volgende vraag kijken we niet meer naar percentages, maar naar kosten in euro. 
Bij een bepaald productieproces heeft men voor de bijbehorende Pareto-kromme het 
volgende wiskundige model gemaakt: 

 B = 2500 · K0,2 

Hierbij stelt K de cumulatieve kosten in euro voor om de verschillende afkeuringsoorzaken 
te verhelpen, en B de cumulatieve besparing in euro door de bijbehorende vermindering van 
het aantal afkeuringen.  
 
Met dit model is te berekenen dat een investering van bijvoorbeeld 600 euro in het 
verhelpen van mankementen een besparing oplevert van bijna 9000 euro. Maar als er 
800 euro wordt geïnvesteerd, is de besparing ruim 9500 euro. De keuze K = 800 is dus voor 
het bedrijf gunstiger dan de keuze K = 600. De extra besparing van 500 euro is namelijk 
groter  dan de extra investering van 200 euro. Het is dus heel verstandig om die extra 
investering te doen. 
Een verhoging van de investering van bijvoorbeeld 3000 naar 3300 euro levert echter een 
extra besparing op van minder dan 300 euro. Het is dan dus niet meer verstandig die extra 
investering te doen. 
De beste keuze van K in dit verband is daar waar het verschil tussen de besparing en de 
investering het grootst is. Deze waarde van K kan worden gevonden met behulp van het 
opstellen van de afgeleide van B – K.  

5p 16  Stel deze afgeleide op en bereken daarmee welke keuze van K de beste is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Veel zalm  
 
 
De bioloog W. Ricker heeft veel onderzoek gedaan naar zalm in Canadese rivieren. 
Jaarlijkse tellingen hebben uitgewezen dat de omvang van de zalmpopulatie sterk fluctueert. 
Zo komt het voor dat de omvang van de populatie na een jaar meer dan verdubbeld is. Weer 
een jaar later is de omvang dan weer meer dan gehalveerd. 
Ricker ontwikkelde rond 1955 een model dat goed bruikbaar is om dit verschijnsel te 
beschrijven. In deze opgave bestuderen we het model: 
 
 )(99,0)(9)1( tPtPtP ⋅⋅=+  met beginwaarde (0)P  
 
In deze recursievergelijking is t het aantal jaren na 1984 (het tijdstip t = 0 komt dus overeen 
met 1 januari 1984) en is P(t) het aantal zalmen in duizendtallen aan het begin van het 
betreffende jaar.  
 
We nemen P(0) = 25. 

4p 17  Bereken met hoeveel procent de omvang van de zalmpopulatie volgens dit model is gedaald 
tussen begin 1986 en begin 1987. 
 
In figuur 4 is de grafiek getekend van 9 0,99 .xy x= ⋅  
Ook is de grafiek van xy =  getekend. Deze figuur is eveneens, vergroot, op de 
uitwerkbijlage afgebeeld. 
 
In de grafiek kun je zien dat het model twee 
evenwichtswaarden heeft. Eén ervan is  
P(t) = 0. 
 

3p 18  Bereken de tweede evenwichtswaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
Als we voor de beginwaarde de 
evenwichtswaarde kiezen dan zal de rij P(0), 
P(1), P(2), … steeds dezelfde (evenwichts)waarde hebben. 
Een evenwichtswaarde noemen we stabiel als bij keuzes van de beginwaarde in de buurt 
van de evenwichtswaarde geldt: de rij P(0), P(1), P(2), … nadert tot die evenwichtswaarde.  

5p 19  Onderzoek met een webgrafiek in de figuur op de uitwerkbijlage of de tweede 
evenwichtswaarde van het model stabiel is. 
 
De ontwikkeling van de populatie volgens dit model hangt af van de beginwaarde P(0). Het 
is mogelijk deze beginwaarde zo te kiezen dat de populatie al direct het volgende jaar zijn 
maximale omvang bereikt. 

3p 20  Bereken bij welke beginwaarde dit het geval is. 
 
Als we weer uitgaan van 25 duizend zalmen (dus P(0) = 25), zal het aantal zalmen een jaar 
later 175 duizend zijn (dus P(1) = 175). Wanneer men in de volgende jaren telkens in het 
begin van het jaar 150 duizend zalmen vangt, zal zich telkens dezelfde situatie voordoen: 
het model geeft 25 duizend zalmen aan het begin van het jaar en 175 duizend zalmen aan 
het eind van het jaar. We zeggen daarom dat de beginwaarde P(0) = 25 ruimte biedt om elk 
jaar 150 duizend zalmen te vangen want P(1) = P(0) + 150. 
Er is nog een beginwaarde die ruimte biedt om elk jaar 150 duizend zalmen te vangen. 

4p 21  Onderzoek welke andere waarde van P(0) eveneens ruimte biedt om elk jaar 150 duizend 
zalmen te vangen. 
 
 

O 100 200 300 400

400

300

200

100

y

x

figuur 4 

Einde 

Pagina: 1609Voor 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).



500018-1-15u  Begin 

Vraag 14 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 15 en 19 

Examen VWO 2005 
 
Tijdvak 1 
Woensdag 25 mei 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
 
 

w
is

ku
nd

e 
A

1,
2

cumulatief percentage kosten
0 20 40 60 80 100

100

80

60

40

20

0

cumulatief
percentage
afkeuringen

I

II

1 Lees verder 

Pagina: 1610Voor 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).



500018-1-15u 2 Lees verder 

 
Vraag 15 

 
 
 
 
Vraag 19 
 

 
 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 14, 15 en 19

kosten per maand
0 5000 10000 15000 20000

0

500

1000

1500

2000

2500

aantal
printplaatjes

barst in plaat

kortsluiting

plaat krom

plaat te breed

gaten te wijd

condensator
verkeerd om

losse soldeer-
verbinding

corrosieverbogen aan-
sluitpunten

printpatroon
verschoven

O 100 200 300 400

400

300

200

100

y

x

Pagina: 1611Voor 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).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 VWO kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Meer neerslag 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 1  • de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is  1  
• De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus is de spreiding groter)  1  
• De kans op meer dan 950 mm neerslag is in Winterswijk groter dan in Hoofddorp  2  

 
Opmerkingen 

• Als een antwoord wordt gegeven zonder adequate motivering, geen punten voor deze vraag 
toekennen. 

• Als een antwoord wordt gegeven op basis van een correcte berekening, maximaal 2 punten 
voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • Gevraagd wordt P( uitgaande van een normale verdeling met 950)X > µ 753= en  σ 106=  1 
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de uitkomst 0,0315 (of 0,03)  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • het aflezen van twee punten op de trendlijn, bijvoorbeeld (0, 720) en (100, 800)  1 
• het opstellen van de formule N = 0,8 ⋅ t + 720    1  
• het opstellen van de vergelijking 0,8 ⋅ t + 720 = 850      1  
• het oplossen van deze vergelijking: t = 162,5  1  
• het jaar 2063  1  

 
Opmerkingen 

• Ieder punt tussen (0, 715) en (0, 725), inclusief een van deze punten zelf, mag als beginpunt 
van de trendlijn gekozen worden. 

• Als er, als gevolg van een ander gekozen beginpunt, een andere t-waarde gevonden wordt, 
moet het bijbehorende jaar altijd via ‘afronding’ naar boven bepaald worden. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1 

• 
47 46 45 44 43P( 5)
94 93 92 91 90

X = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2  

• het antwoord 0,0279  1  

of 

• Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 

47
5

P( 5)
94
5

X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• het antwoord 0,0279  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord is berekend met behulp van een binomiaal model, dan voor deze vraag 
maximaal 1 punt toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 5  • een tabel als tabel 2 met de waarden van De Bilt in 2001, bijvoorbeeld:  2 
 
grenswaarde >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130 
aantal maanden 11 11 10 9 9 7 3 2 2 1 1 

 
• 2001 had voor 10 grenswaarden een grotere waarde dan in tabel 2; dat is meer dan 9  1  
• 2001 was een extreem nat jaar  1  

 
Breedte van wegen 
 
Maximumscore 3 

 6  • 8289,3800 (1,778 log )B
B

= ⋅ −   1 

• beschrijven hoe met de GR de oplossing van deze vergelijking gevonden kan worden  1  
• het antwoord B  = 8,6 (of 8,7)  1  

 
Maximumscore 4 

 7  • Als B toeneemt, neemt 8289,3
B

 af  1 

• Als B toeneemt, neemt log B toe, dus neemt 1,778 – log B af  2  
• Dus is Nmax dalend  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • met de GR een tabel maken met passende instellingen  1 
• aflezen uit de tabel dat Nmax ≈1231 voor B = 6,5  2  
• aflezen uit de tabel dat Nmax ≈1105 voor B = 7,0  1  
• De breedte van de weg was oorspronkelijk 6,5 meter  1  

of 

• het invoeren in de GR van de formule van Nmax(B) – Nmax(B + 0,5) en het instellen van een 
geschikt venster  2  

• het tekenen van de bijbehorende grafiek  1  
• beschrijven hoe met de GR de vergelijking Nmax(B) – Nmax(B + 0,5) = 126 kan worden 

opgelost  1  
• De breedte van de weg was oorspronkelijk 6,5 meter  1  

 
Leugendetector 
 
Maximumscore 4 

 9  • Het aantal fouten is binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 0,25  1 
• De gevraagde kans is  P( 40) 1 P( 39)X X≥ = − ≤  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

of 

• Het aantal goed benoemde leugenaars is binomiaal verdeeld met n = 200 en  
p = 1 – 0,25 = 0,75  1  

• De gevraagde kans is  P( 40) P( 160)Y X≥ = ≤  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  
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Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 10  • Van de 16 leugenaars zullen er naar verwachting 12 correct herkend worden  1 
• Van de 84 waarheidsprekers zullen er naar verwachting 77 correct herkend worden  1  

• De betrouwbaarheid is 89,0
100

7712
=

+  (of 89%)  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • Als er onder de 100 mensen l leugenaars zijn, is de betrouwbaarheid 
11
120,75 (100 )

100
l l+ −

  2  

• Gevraagd wordt de waarde van l waarvoor geldt 
11
120,75 (100 )

0,87
100

l l+ −
=   1  

• het antwoord: 28 leugenaars  1  

of 

door middel van ‘proberen’ de betrouwbaarheid uitrekenen bij 28 leugenaars: 
• Van de 28 leugenaars worden er 0,75 ⋅ 28 = 21 correct geïdentificeerd  1  
• Van de 72 eerlijke mensen worden er 11

12 72 66⋅ =  correct geïdentificeerd  1  
• Van de 100 mensen worden er 21 + 66 = 87 correct geïdentificeerd  1  
• De betrouwbaarheid is dan 0,87  1  

 
Opmerking 
Als een kandidaat door ‘proberen’ met berekeningen constateert dat het gezochte aantal 
leugenaars een van de waarden 26, 27, 29, 30 of 31 is, geen punten hiervoor in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 6 

 12  • De hypothese H0 : p = 0,916 moet getoetst worden tegen H1 : p > 0,916 bij n = 900  1 
• De overschrijdingskans van 834 keer succes is  P( 834 | 900, 0,916)X n p≥ = =  1  
• Deze kans is gelijk aan 1  P( 833 | 900, 0,916)X n p− ≤ = =  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de overschrijdingskans 0,1362 (of 0,14)  1  
• de conclusie: 0,1362 > 0,05, dus er is niet voldoende aanleiding  1  

 
Pareto-krommen  
 
Maximumscore 5 

 13  • Bij ‘kortsluiting’ is de besparing 511 printplaatjes per 3600 euro, dus 0,14 printplaatje 
per euro  2  

• Bij ‘gaten te wijd’ is de besparing 0,13 printplaatje per euro  2  
• De volgorde is juist (want 0,13 < 0,14)   1  

of 

• Bij ‘kortsluiting’ zijn de kosten 3600 euro per 511 printplaatjes dus 7,05 euro per 
printplaatje  2  

• Bij ‘gaten te wijd’ zijn de kosten 7,69 euro per printplaatje  2  
• De volgorde is juist (want 7,69 > 7,05)  1  

 
Opmerking 
Als uitsluitend de coördinaten van de bijbehorende punten in de figuur zijn uitgerekend, 
voor deze vraag geen punten toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 14   De geschetste kromme moet aan de volgende eisen voldoen: 
• afnemend stijgend  2  
• beginpunt (0, 0) en eindpunt (100, 100)  1  
• door het punt (40, 60)  1  

 
Maximumscore 4 

cumulatief percentage kosten
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percentage
afkeuringen I

II

 15  • Er moet gekeken worden naar het snijpunt met de lijn door (0, 2056) en (15760, 0)  2 
• Dit snijpunt is (ongeveer) (4580, 1460)  1  
• De aanduiding is (ongeveer) (29, 71)  1  

 
Opmerking 
Voor het aflezen van het snijpunt gelden de volgende toegestane marges:  
4000  ≤  kosten per maand  ≤  5000  en  1400  ≤  aantal printplaatjes  ≤  1500. 
 
Indien de aanduiding twee getallen bevat waarvan de som niet gelijk is aan 100  –1 
 
Maximumscore 5 

 16  • [B – K]' =  0,8500 1K − −  2 
• Het maximum hiervan wordt bereikt als [B – K]' = 0  1  
• beschrijven hoe met de GR dit nulpunt gevonden kan worden  1  
• het antwoord 2364 euro  1  

 
Veel zalm 
 
Maximumscore 4 

 17  • het invoeren van het model in de GR of het berekenen van P(1)  1 
• P(2) ≈ 271,28  1  
• P(3) ≈ 159,79  1  
• De daling is ongeveer 41%  1  
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Maximumscore 3 

 18  • Gezocht moet worden naar de tweede oplossing van de vergelijking 9 0,99xx x⋅ =   1 
• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De evenwichtswaarde is ongeveer 218,6  1  

of 

• Gezocht moet worden naar de tweede oplossing van de vergelijking 9 0,99xx x⋅ =   1  
• beschrijven hoe met de GR de vergelijking  = 1 kan worden opgelost 9 0,99x⋅  1  
• De evenwichtswaarde is ongeveer 218,6  1  

 
Maximumscore 5 

 19  • de webgrafiek  3 

 
• de conclusie: de evenwichtswaarde is niet stabiel  2  

 
Opmerkingen 

• Bij het tekenen van de webgrafiek moeten ten minste 3 punten op de curve zelf getekend 
zijn. Voor ieder niet getekend punt op de curve 1 punt in mindering brengen. 

• Als een webgrafiek getekend is waarbij de draairichting tegengesteld is aan de hierboven 
afgebeelde draairichting, maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 20  • Gezocht moet worden naar de x-coördinaat van de top van de grafiek van  9 0,99xy x= ⋅  1 
• beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van de top gevonden kan worden  1  
• De beginwaarde is ongeveer 99,5  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • Gezocht moet worden naar de tweede oplossing van de vergelijking  9 0,99 150xx x⋅ = +  2 
• beschrijven hoe met de GR deze vergelijking kan worden opgelost  1  
• De beginwaarde is ongeveer 149  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. 
 
 

O 100 200 300 400

400

300

200

100

y

x

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 

500018-1-15c 7 Lees verder 
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Examen  VWO - Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
50 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 

Vragen 1 tot en met 13 
 
In dit deel staan de vragen waarbij de 
computer niet wordt gebruikt. 
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V-wa1_compex-o1 2 Lees verder 

Meer neerslag 
 
 
De laatste tijd komen er steeds meer aanwijzingen dat het klimaat op aarde verandert. Dit 
heeft onder andere gevolgen voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland. Om een 
indruk te krijgen van die jaarlijkse hoeveelheid neerslag zijn in tabel 1 gegevens van vijf 
meetstations in de periode 1905-1998 weergegeven.  
 
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag gedurende de periode 1905-1998 
 

 De Bilt Gemert Volkel Leeuwarden Hoofddorp Winterswijk
gemiddelde (mm) 783 711 753 768 768 
standaardafwijking (mm) 139 123 106 127 136 

 
We nemen aan dat de jaarlijkse hoeveelheid neerslag bij elk van de meetstations normaal 
verdeeld is.  
 
We bekijken de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag valt. Weerkundigen 
veronderstelden tot voor kort dat dergelijke kansen in de loop van de jaren niet veranderen. 
 
Op grond van het bovenstaande kunnen we nagaan of deze kans in Winterswijk groter is 
dan in Hoofddorp zonder deze kans uit te rekenen. 

4p 1  Geef aan in welk van beide plaatsen de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag 
valt, het grootst is. Motiveer je antwoord zonder daarbij deze kans uit te rekenen. 
 

3p 2  Bereken de kans dat in een jaar in Leeuwarden meer dan 950 mm neerslag valt. 
 
Zoals gezegd veronderstelden weerkundigen tot voor kort dat kansen op bepaalde 
hoeveelheden neerslag in de loop van de jaren niet veranderen. Inmiddels is men tot het 
inzicht gekomen dat er sprake is van een trend: de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in 
Nederland neemt langzaam toe. In figuur 1 is voor elk jaar de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag van de vijf meetstations met een blokje aangegeven. Bovendien is daarbij de 
zogenaamde trendlijn getekend. De trendlijn volgt zo goed mogelijk de gemiddelde 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag. De trendlijn kan worden gebruikt om een schatting te 
maken van de te verwachten hoeveelheid neerslag in de komende jaren. 

tabel 1 

figuur 1 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
jaartal
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neerslag
(mm)

Legenda: trendlijn
gemiddelde hoeveelheid neerslag van de vijf meetstations
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V-wa1_compex-o1 3 Lees verder 

We veronderstellen dat de te verwachten jaarlijkse hoeveelheid neerslag N in mm in de 
toekomst lineair zal blijven toenemen. N kan dan worden geschreven als een functie van het 
aantal jaren t dat is verstreken vanaf 1900. 

5p 3  Stel een formule op voor N en bereken daarmee in welk jaar de hoeveelheid neerslag 
volgens de trendlijn voor het eerst groter zal zijn dan 850 mm. 
 
Er zijn ook andere manieren om te onderzoeken of het gedurende de afgelopen eeuw 
‘natter’ is geworden. We kunnen kijken naar de 5 ‘natste’ jaren. Deze zijn in figuur 1 af te 
lezen, namelijk 1961, 1965, 1966, 1994 en 1998. Het blijkt dat de 5 ‘natste’ jaren allemaal 
na 1951 vielen, dus in de tweede helft van de periode 1905-1998. 
Stel dat je 5 jaren willekeurig kiest uit deze periode van 94 jaar. De kans dat je uitsluitend  
jaren uit de tweede helft van de periode kiest, is klein. 

4p 4  Bereken deze kans. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Een andere maat voor de ‘natheid’ van een jaar is het aantal maanden van dat jaar dat de 
neerslag boven een bepaalde waarde, de grenswaarde, komt. Die grenswaarden zijn 30, 40, 
50, …, 130 mm. Met de gegevens over de periode 1905-1998 is tabel 2 gemaakt. 
 
Gemiddeld aantal maanden per jaar met grenswaardenoverschrijding 
 
grenswaarde 
neerslag (mm) >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130

gemiddeld aantal 
maanden per jaar 10,2 9,2 7,9 6,5 5,4 3,8 2,7 1,9 1,4 1,1 0,6 

 
Uit tabel 2 lezen we bijvoorbeeld af dat het aantal maanden per jaar waarin meer dan 
60 mm neerslag viel, gemiddeld 6,5 bedroeg.  
Men spreekt van een extreem nat jaar als meer dan 9 van deze grenswaarden vaker worden 
overschreden dan de overeenkomstige waarde in tabel 2. 
 
De gegevens van De Bilt over 2001 zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Maandelijkse hoeveelheid neerslag in De Bilt in 2001 
 
maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec 
neerslag (mm) 71 89 74 87 29 54 87 116 211 41 85 94 

 
4p 5  Onderzoek of 2001 voor De Bilt een extreem nat jaar was. 

 

tabel 2 

tabel 3 
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V-wa1_compex-o1 4 Lees verder 

Breedte van wegen 
 
 
In figuur 2 zie je enkele gegevens van de staat Wisconsin die betrekking hebben op het 
aantal verkeersslachtoffers in de jaren 1950 en 1960. 
De gegevens zijn verdeeld over vier categorieën. 

In de figuur zie je dat het percentage dodelijke slachtoffers bij de mannen en bij de vrouwen 
is gestegen. 

5p 6  Ga door een berekening na of de relatieve toename van het aantal dodelijke slachtoffers bij 
de mannen groter is dan bij de vrouwen. 
 
In de jaren vijftig deed de Amerikaan D.L. Gerlough onderzoek naar de 
voetgangersveiligheid van wegen. Als er veel verkeer over een weg gaat, is er voor 
voetgangers weinig gelegenheid om veilig over te steken. 
Daarom stelde Gerlough de zogenaamde ‘veilige norm’ op. Een weg voldoet aan deze 
veilige norm wanneer er zich gemiddeld elke minuut een gelegenheid voordoet om veilig 
over te steken. Dat lukt alleen als het aantal auto’s dat per uur passeert onder een maximum 
blijft. Dit maximum geven we hier aan met Nmax en is afhankelijk van de breedte van de 
weg. Bij een brede weg duurt het oversteken langer dan bij een smalle weg. Voor wegen die 
voldoen aan de veilige norm, betekent dit dat er bij een brede weg per uur minder auto’s 
mogen passeren dan bij een smalle weg. Gerlough kwam tot de volgende formule: 
 

 max
8289,3 (1,778 log )BN

B
⋅ −

=  

 
In deze formule is B de breedte van de weg in meters. 
 
Vanzelfsprekend is deze formule een model van de werkelijkheid. Met behulp van dit model 
kunnen we enig inzicht krijgen in de veiligheid bij de aanleg van wegen. 
 
Een weg is 5,40 meter breed. Tijdens de spits passeren er 1740 auto’s per uur. 

3p 7  Voldoet deze weg aan de veilige norm? Licht je antwoord toe. 
 

figuur 2 

dodelijke slachtoffers mannen

gewonden mannen

dodelijke slachtoffers vrouwen

gewonden vrouwen
Legenda:

1960
totaal 4332

1950
totaal 4046
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Leugendetector 
 
 
In het tijdschrift Nature stond enige tijd geleden een artikel waarin de werking van een 
leugendetector werd uitgelegd. Iemand die liegt, krijgt een nauwelijks waarneembaar 
‘blosje’ in het gezicht. De leugendetector probeert dit blosje waar te nemen. Volgens het 
artikel is de leugendetector een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of iemand liegt. 
Met de leugendetector zijn veel experimenten uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
leugendetector niet altijd foutloos werkt. Zo wordt in slechts 75% van de gevallen een 
leugenaar daadwerkelijk als leugenaar herkend. 
We nemen aan dat voor iedere leugenaar geldt dat de kans dat deze correct als leugenaar 
herkend wordt, gelijk is aan 0,75. 
 

4p 8  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat de leugendetector bij 200 leugenaars 40 
of meer fouten maakt. 
 
Ook bij eerlijke mensen (mensen die niet liegen) werkt de leugendetector niet altijd 
foutloos. Gemiddeld blijkt de leugendetector 1 van de 12 eerlijke mensen toch als leugenaar 
te bestempelen. 
We bekijken een groep van 100 personen, bestaande uit 40 leugenaars en 60 eerlijke 
mensen. Je kunt narekenen dat de leugendetector naar verwachting bij 85 personen uit deze 
groep de juiste conclusie zal trekken. Men spreekt in dit geval van een betrouwbaarheid 
van 85% voor deze groep. 
 
De betrouwbaarheid hangt af van de samenstelling van de groep. Wanneer we een groep van 
100 personen nemen met daarin 16 leugenaars, krijgen we een andere waarde voor de 
betrouwbaarheid. 

3p 9  Bereken hoe groot de betrouwbaarheid dan is. 
 
De leugendetector kan ook worden ingezet bij grootscheepse controles, zoals op 
vliegvelden. Daar moeten alle passagiers antwoord geven op de vraag of ze iets hebben aan 
te geven. Niet iedereen antwoordt naar waarheid. 
 
Veronderstel dat 0,4% van alle passagiers niet naar waarheid antwoordt en dus liegt. Dan 
kan berekend worden dat 8,3% van alle passagiers eerlijk is en door de leugendetector toch 
als leugenaar bestempeld wordt.  
Deze informatie vinden we terug in tabel 4: 
 

  werkelijkheid 

  eerlijke passagier leugenaar 

eerlijke passagier 91,3% 0,1% oordeel 
leugendetector leugenaar 8,3% 0,3% 

 
4p 10  Bereken de kans dat een passagier die door de leugendetector als leugenaar wordt 

bestempeld, ook werkelijk een leugenaar is. Geef je antwoord in vier decimalen 
nauwkeurig. 

tabel 4 
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Vijvertest  
 
 
Vijverbezitters kunnen tegenwoordig bij een tuincentrum laten onderzoeken of het water in 
hun vijver van goede kwaliteit is. Met een eenvoudige test kan van het water zowel de 
hardheid, aangegeven met KH (carbonaathardheid), als de zuurgraad, aangegeven met pH, 
worden vastgesteld. Deze twee waarden bepalen op hun beurt het CO2-gehalte van het 
water. Het CO2-gehalte, dat we in deze opgave zullen aangeven met C, is een belangrijke 
indicator voor de kwaliteit van het vijverwater. Met behulp van tabel 5 kan bij gegeven KH 
en pH de waarde van C worden bepaald. 
 
CO2-gehalte C in mg per liter 
 
  pH 

 6,0   6,4   6,8   7,2   7,6   8,0   
 12 480,0 191,1 76,1 30,3 12,1 4,8 
 10 400,0 159,2 63,4 25,2 10,0 4,0 

8 320,0 127,4 50,7 20,2 8,0 3,2 
  6       
  5 200,0  79,6 31,7 12,6 5,0 2,0 
  4 160,0  63,7 25,4 10,1 4,0 1,6 
  3 120,0  47,7 19,0  7,6 3,0 1,2 

KH 

  2 80,0 31,8 12,7 5,0 2,0 0,8 
 
De waarde van KH wordt in gehele getallen weergegeven; de waarde van pH wordt altijd 
met een nauwkeurigheid van 0,1 weergegeven. 
Uit de tabel lezen we bijvoorbeeld af dat voor vijverwater met KH = 5 en pH = 7,2 geldt: 
C = 12,6. 
 
Als je voor pH een vaste waarde kiest, dan hangt C alleen nog maar af van KH. In de 
kolommen van de tabel is te zien dat bij iedere vaste waarde van pH er een lineair (en zelfs 
evenredig) verband is tussen KH en C. 
 
In de tabel is de rij die hoort bij KH = 6 leeg gelaten. 

3p 11  Bereken welk getal er moet komen te staan op de plaats die hoort bij KH = 6 en pH = 6,8. 
 
Als je voor KH een vaste waarde kiest, dan hangt C alleen nog maar af van pH. Bij iedere 
vaste waarde van KH bestaat er een exponentieel verband tussen pH en C: als pH met 1 
toeneemt, neemt C met 90% af. 
 
Bekijk de rij die hoort bij KH = 4.  

4p 12  Laat door middel van berekeningen zien dat alle waarden van C in deze rij in 
overeenstemming zijn met het bovengenoemde exponentiële verband tussen pH en C en met 
de genoemde afname met 90%. 

tabel 5 
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Volgens de folder is het water in een vijver van goede kwaliteit als voldaan is aan de 
volgende drie voorwaarden: 

(I) de KH-waarde van het water moet ten minste 6 en ten hoogste 10 zijn 
(II) de pH-waarde van het water moet ten minste 7 en ten hoogste 8 zijn 
(III) de C-waarde van het water moet ten minste 10 zijn. 

 
Een vijverbezitter laat zijn vijverwater testen. Bij de test worden de volgende waarden 
gemeten: pH = 7 en KH = 8. Op basis van tabel 5 kan de bijbehorende waarde voor C 
worden berekend. Vervolgens kan worden nagegaan of voldaan is aan de drie voorwaarden 
voor goede waterkwaliteit. 
 

4p 13  Bereken deze bijbehorende waarde van C en onderzoek daarmee of dit vijverwater van 
goede kwaliteit is. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet gebruikt wordt. 
 
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 Compex VWO kunnen maximaal 83 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Meer neerslag 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 1  • de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is  1  
• De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus is de spreiding groter)  1  
• De kans op meer dan 950 mm neerslag is in Winterswijk groter dan in Hoofddorp  2  

 
Opmerkingen 

• Als een antwoord wordt gegeven zonder adequate motivering, geen punten voor deze vraag 
toekennen. 

• Als een antwoord wordt gegeven op basis van een correcte berekening, maximaal 2 punten 
voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • Gevraagd wordt P(X > 950) uitgaande van een normale verdeling met µ 753= en  σ 106=  1 
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de uitkomst 0,0315 (of 0,03)  1  

 
Maximumscore 5  

 3  • het aflezen van twee punten op de trendlijn, bijvoorbeeld (0, 720) en (100, 800)  1 
• het opstellen van de formule N = 0,8 ⋅ t + 720  1  
• het opstellen van de vergelijking 0,8 ⋅ t + 720 = 850  1  
• het oplossen van deze vergelijking: t = 162,5  1  
• het jaar 2063  1  

 
Opmerkingen 

• Ieder punt tussen (0, 715) en (0, 725), inclusief een van deze punten zelf, mag als beginpunt 
van de trendlijn gekozen worden. 

• Als er, als gevolg van een ander gekozen beginpunt, een andere t-waarde gevonden wordt, 
moet het bijbehorende jaar altijd via ‘afronding’ naar boven bepaald worden. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1 

• 
47 46 45 44 43P( 5)
94 93 92 91 90

X = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2  

• het antwoord 0,0279  1  

of 

• Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 

47
5

P( 5)
94
5

X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• het antwoord 0,0279  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord is berekend met behulp van een binomiaal model, dan voor deze vraag 
maximaal 1 punt toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 5  • een tabel als tabel 2 met de waarden van De Bilt in 2001, bijvoorbeeld:  2 
 
grenswaarde >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130 
aantal maanden 11 11 10 9 9 7 3 2 2 1 1 

 
• 2001 had voor 10 grenswaarden een grotere waarde dan in tabel 2; dat is meer dan 9  1  
• 2001 was een extreem nat jaar  1  

 
Breedte van wegen 
 
Maximumscore 5 

 6  • In 1950 was het aantal dodelijke slachtoffers bij de mannen 283 en bij de vrouwen 162  1 
• In 1960 waren die aantallen 433 respectievelijk 260  1  
• Bij de mannen is dat een toename van 53%   1  
• Bij de vrouwen is dat een toename van (ruim) 60%  1  
• de conclusie: nee  1  

of 

• In 1950 was het aantal mannelijke dodelijke slachtoffers 283 en in 1960 waren er 433   1  
• Dat is een toename van 53%  1  
• In 1950 was het aantal vrouwelijke slachtoffers 162 en in 1960 waren er 260  1  
• Dat is een toename van (ruim) 60%  1  
• de conclusie: nee  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • Voor B = 5,4 heeft Nmax de waarde 1605  2 
• 1740 is groter dan 1605, dus de weg voldoet niet aan de veilige norm  1  

 
Leugendetector 
 
Maximumscore 4 

 8  • Het aantal fouten is binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 0,25  1 
• De gevraagde kans is P(X ≥ 40) = 1 – P(X ≤ 39)  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

of 

• Het aantal goed benoemde leugenaars is binomiaal verdeeld met n = 200 en  
 p = 1 – 0,25 = 0,75  1  
• De gevraagde kans is P(Y ≥ 40) = P(X ≤ 160)  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

 
Maximumscore 3 

 9  • Van de 16 leugenaars zullen er naar verwachting 12 correct herkend worden  1 
• Van de 84 waarheidsprekers zullen er naar verwachting 77 correct herkend worden  1  

• De betrouwbaarheid is 89,0
100

7712
=

+  (of 89%)  1  

 
Maximumscore 4 

 10  • De detector geeft bij 0,3% het juiste oordeel leugenaar  1 
• De detector geeft bij 8,3 + 0,3 = 8,6% het oordeel leugenaar  1  

• De gevraagde kans is dan 0,3
8,6

  1  

• het antwoord 0,0349  1  
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Vijvertest 
 
Maximumscore 3 

 11  • een strategie om het getal te berekenen, bijvoorbeeld 0,5 keer het getal bij KH = 12  2 
• het antwoord 38,0 (of 38,1)  1  

 
Maximumscore 4 

 12  • Afname met 90% betekent groeifactor 0,1   1 
• In de tabel neemt pH met 0,4 toe, dus is de groeifactor 0,10,4 (≈ 0,398)  1  
• 160,0·0,10,4 ≈ 63,7; 63,7·0,10,4 ≈ 25,4; 25,4·0,10,4 ≈ 10,1; 10,1·0,10,4 ≈ 4,0; 4,0·0,10,4 ≈ 1,6  2  

of 

• 
63,7 25,4 10,1 4,0 1,6 0,4

160,0 63,7 25,4 10,1 4,0
≈ ≈ ≈ ≈ ≈   2  

• bij toename 0,4: groeifactor ≈ 0,4, dus bij toename 1: groeifactor ≈ 1,04,0 4,0
1

≈   1  
• Groeifactor 0,1 betekent afname met 90%  1  

 
Maximumscore 4 

 13  • de constatering dat de waarden van pH en KH voldoen aan de eerste twee voorwaarden  1 
• aangeven hoe de bijbehorende waarde van C kan worden berekend  1  
• C = 32  1  
• de constatering dat ook voldaan is aan de derde voorwaarde (en de conclusie dat het 

vijverwater van goede kwaliteit is)  1  
 
Leesbaarheid van teksten 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 14  • Als W of Z toenemen, zal FreS afnemen  1 
• Een hoge FreS hoort bij lage waarden van W en Z  1  
• Dat betekent dus een eenvoudige tekst   1  

 
Maximumscore 3 

 15  • Door achtereenvolgens de waarden voor W, L en Z enkele malen te wijzigen, is te zien of de 
uitkomst van de SMOG-formule verandert   2 

• De uitkomst van de SMOG-formule verandert alleen bij verandering van de waarden voor 
L. Dus het is zeker dat de SMOG-formule alleen afhankelijk is van L   1  
 
Maximumscore 5 

 16  • Voor L = 2 wordt de FOG-formule: reading-age = 54,0)200( +⋅+ Z
Z

 (of in het bestand L = 2 

invullen)   1 
• de keuze van minimaal twee waarden voor Z, bijvoorbeeld 7, 10, 13, geeft respectievelijk 

de volgende waarden voor de FOG-reading-age: 19,229; 17,000 en 16,354   2  
• In dit getallenvoorbeeld neemt de FOG-reading-age af met het toenemen van de 

zinslengte Z, dus is de bewering niet juist   2  
 
Maximumscore 5 

 17   een oplossing als: 
• Invullen in de spreadsheet van W = 0, L = 0 en Z = 0 geeft  

FK-reading-age = c = −10,59   1  
• Invullen in de spreadsheet van Z = 1, W = 0 en L = 0 geeft  

FK-reading-age = b − 10,59 = −10,2, dus b = 0,39   2  
• Invullen in de spreadsheet van Z = 0, W = 1 en L = 0 geeft  

FK-reading-age = a − 10,59 = 1,21, dus a = 11,80   2  
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Maximumscore 4 

 18  • invullen in D14: D10
D8

   1 

• invullen in D15: D9
D7

   1  

• invullen in D16: D8
D7

   1  

• de uitkomsten D20: 17,892; D21: 14,449; D22: 16,660   1  
 
Maximumscore 5 

 19  • In LEESINDEX.XLS blad 1 bij de berekening van Leesindex Brouwer in de cellen D15 en 
D17 voor W 1,29 en voor Z 7 invullen geeft een Leesindex Brouwer (94,96) tussen 85 en 95   1  

• In LEESINDEX.XLS blad 1 bij de berekening van Leesindex Brouwer in de cellen D15 en 
D17 voor W 1,35 en Z 9 invullen geeft een Leesindex Brouwer (86,96) tussen 85 en 95  1  

• Uit de grafiek van de Leesindex Brouwer in de spreadsheet is te zien dat als de criteria b) 
en c) gelden, alle waarden van Leesindex Brouwer tussen deze twee waarden liggen  2  

• Criterium a) is dus overbodig  1  

of 

• Bij de ondergrenzen van de voorwaarden b) en c) wordt de bovengrens van Leesindex 
Brouwer bereikt  1  

• Bij de bovengrenzen van de voorwaarden wordt de ondergrens van Leesindex Brouwer 
bereikt  1  

• Als W = 1,29 en Z = 7, dan geldt: Leesindex Brouwer = 94,96  1  
• Als W = 1,35 en Z = 9, dan geldt: Leesindex Brouwer = 86,96  1  
• De criteria b) en c) staan geen andere waarden toe dan die in het interval [85 tot 95].  

Criterium a) is dus overbodig  1  
 
Maximumscore 4 

 20  • Bij deze zin geldt dat Z heel groot is en W niet zo groot (Z = 26 en W ≈ 2)  1  
• Het verschil Leesindex Douma − Leesindex Brouwer is ongeveer 12 − 10W + Z (of: De 

factor bij W is in de formule van Leesindex Brouwer kleiner dan bij de formule van 
Leesindex Douma en bij Z groter)  2  

• Bij de gegeven waarden van Z en W is het verschil Leesindex Douma − Leesindex Brouwer 
groter dan 15 (of: De uitkomst bij de waarden van Z en W is bij Leesindex Brouwer groter)  1  
 
Maximumscore 4 

 21  • een nieuwe tekst die voldoet, bijvoorbeeld de zin in twee zinnen knippen en het woordje 
‘en’ weglaten: 
Volgens het kabinet blijft vooral de export achter bij de wereldhandel. Daardoor is 
er nog geen einde gekomen aan de neergaande fase van de conjunctuur  2  

• In LEESINDEX.XLS blad 2 in de cellen C21 en E21 het getal 0 invullen en in cel I12 het 
getal 2, geeft Leesindex Douma = 62,7 en Leesindex Brouwer = 55,3 
(of het aantal woorden, lettergrepen en zinnen van de nieuwe tekst bepalen (respectievelijk 
25, 43 en 2), daaruit W en Z berekenen en deze waarden in de formules van de leesindices 
invullen, geeft Leesindex Douma = 62,7 en Leesindex Brouwer = 55,3)  1  

• De uitkomsten van Leesindex Douma en Leesindex Brouwer zijn bij de nieuwe tekst groter 
dan de waarden 52,3 en 30,1 bij de originele tekst  1  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien 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. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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V-wa12_compex-o1  Begin 

w
is

ku
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e 
A

1,
2 20 05

Tijdvak 1
Woensdag 25 mei

totale examentijd 3 uur

Examen  VWO - Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit deel van het examen zijn maximaal 
55 punten te behalen; het gehele examen 
bestaat uit 23 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de beantwoording van de vragen 11 en 12 
is een uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 

Vragen 1 tot en met 13 
 
In dit deel staan de vragen waarbij de 
computer niet wordt gebruikt. 
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Meer neerslag 
 
 
De laatste tijd komen er steeds meer aanwijzingen dat het klimaat op aarde verandert. Dit 
heeft onder andere gevolgen voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland. Om een 
indruk te krijgen van die jaarlijkse hoeveelheid neerslag zijn in tabel 1 gegevens van vijf 
meetstations in de periode 1905-1998 weergegeven.  
 
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag gedurende de periode 1905-1998 
 

 De Bilt Gemert Volkel Leeuwarden Hoofddorp Winterswijk
gemiddelde (mm) 783 711 753 768 768 
standaardafwijking (mm) 139 123 106 127 136 

 
We nemen aan dat de jaarlijkse hoeveelheid neerslag bij elk van de meetstations normaal 
verdeeld is.  
 
We bekijken de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag valt. Weerkundigen 
veronderstelden tot voor kort dat dergelijke kansen in de loop van de jaren niet veranderen. 
 
Op grond van het bovenstaande kunnen we nagaan of deze kans in Winterswijk groter is 
dan in Hoofddorp zonder deze kans uit te rekenen. 

4p 1  Geef aan in welk van beide plaatsen de kans dat er in een jaar meer dan 950 mm neerslag 
valt, het grootst is. Motiveer je antwoord zonder daarbij deze kans uit te rekenen. 
 

3p 2  Bereken de kans dat in een jaar in Leeuwarden meer dan 950 mm neerslag valt. 
 
Zoals gezegd veronderstelden weerkundigen tot voor kort dat kansen op bepaalde 
hoeveelheden neerslag in de loop van de jaren niet veranderen. Inmiddels is men tot het 
inzicht gekomen dat er sprake is van een trend: de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in 
Nederland neemt langzaam toe. In figuur 1 is voor elk jaar de gemiddelde hoeveelheid 
neerslag van de vijf meetstations met een blokje aangegeven. Bovendien is daarbij de 
zogenaamde trendlijn getekend. De trendlijn volgt zo goed mogelijk de gemiddelde 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag. De trendlijn kan worden gebruikt om een schatting te 
maken van de te verwachten hoeveelheid neerslag in de komende jaren. 

figuur 1 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
jaartal
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neerslag
(mm)

Legenda:
trendlijn
gemiddelde hoeveelheid neerslag van de vijf meetstations

tabel 1 
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We veronderstellen dat de te verwachten jaarlijkse hoeveelheid neerslag N in mm in de 
toekomst lineair zal blijven toenemen. N kan dan worden geschreven als een functie van het 
aantal jaren t dat is verstreken vanaf 1900. 

5p 3  Stel een formule op voor N en bereken daarmee in welk jaar de hoeveelheid neerslag 
volgens de trendlijn voor het eerst groter zal zijn dan 850 mm. 
 
Er zijn ook andere manieren om te onderzoeken of het gedurende de afgelopen eeuw 
‘natter’ is geworden. We kunnen kijken naar de 5 ‘natste’ jaren. Deze zijn in figuur 1 af te 
lezen, namelijk 1961, 1965, 1966, 1994 en 1998. Het blijkt dat de 5 ‘natste’ jaren allemaal 
na 1951 vielen, dus in de tweede helft van de periode 1905-1998. 
Stel dat je 5 jaren willekeurig kiest uit deze periode van 94 jaar. De kans dat je uitsluitend  
jaren uit de tweede helft van de periode kiest, is klein. 

4p 4  Bereken deze kans. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Een andere maat voor de ‘natheid’ van een jaar is het aantal maanden van dat jaar dat de 
neerslag boven een bepaalde waarde, de grenswaarde, komt. Die grenswaarden zijn 30, 40, 
50, …, 130 mm. Met de gegevens over de periode 1905-1998 is tabel 2 gemaakt. 
 
Gemiddeld aantal maanden per jaar met grenswaardenoverschrijding 
 
grenswaarde 
neerslag (mm) >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130

gemiddeld aantal 
maanden per jaar 10,2 9,2 7,9 6,5 5,4 3,8 2,7 1,9 1,4 1,1 0,6 

 
Uit tabel 2 lezen we bijvoorbeeld af dat het aantal maanden per jaar waarin meer dan 
60 mm neerslag viel, gemiddeld 6,5 bedroeg.  
Men spreekt van een extreem nat jaar als meer dan 9 van deze grenswaarden vaker worden 
overschreden dan de overeenkomstige waarde in tabel 2. 
 
De gegevens van De Bilt over 2001 zijn weergegeven in tabel 3. 
 
Maandelijkse hoeveelheid neerslag in De Bilt in 2001 
 
maand jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec 
neerslag (mm) 71 89 74 87 29 54 87 116 211 41 85 94 

 
4p 5  Onderzoek of 2001 voor De Bilt een extreem nat jaar was. 

 

tabel 2 

tabel 3 
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Leugendetector 
 
 
In het tijdschrift Nature stond enige tijd geleden een artikel waarin de werking van een 
leugendetector werd uitgelegd. Iemand die liegt, krijgt een nauwelijks waarneembaar 
‘blosje’ in het gezicht. De leugendetector probeert dit blosje waar te nemen. Volgens het 
artikel is de leugendetector een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of iemand liegt. 
Met de leugendetector zijn veel experimenten uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de 
leugendetector niet altijd foutloos werkt. Zo wordt in slechts 75% van de gevallen een 
leugenaar daadwerkelijk als leugenaar herkend. 
We nemen aan dat voor iedere leugenaar geldt dat de kans dat deze correct als leugenaar 
herkend wordt, gelijk is aan 0,75. 
 

4p 6  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat de leugendetector bij 200 leugenaars 40 
of meer fouten maakt. 
 
Ook bij eerlijke mensen (mensen die niet liegen) werkt de leugendetector niet altijd 
foutloos. Gemiddeld blijkt de leugendetector 1 van de 12 eerlijke mensen toch als leugenaar 
te bestempelen. 
We bekijken een groep van 100 personen, bestaande uit 40 leugenaars en 60 eerlijke 
mensen. Je kunt narekenen dat de leugendetector naar verwachting bij 85 personen uit deze 
groep de juiste conclusie zal trekken. Men spreekt in dit geval van een betrouwbaarheid 
van 85% voor deze groep. 
 
De betrouwbaarheid hangt af van de samenstelling van de groep. Wanneer we een groep van 
100 personen nemen met daarin 16 leugenaars, krijgen we een andere waarde voor de 
betrouwbaarheid. 

3p 7  Bereken hoe groot de betrouwbaarheid dan is. 
 
Naarmate er in verhouding minder leugenaars in een groep zitten, zal de betrouwbaarheid 
van de leugendetector toenemen. 
In een groep van 100 personen is de betrouwbaarheid van de leugendetector 87%. 

4p 8  Bereken het aantal leugenaars in deze groep. 
 
De leugendetector kan ook worden ingezet bij grootscheepse controles, zoals op 
vliegvelden. Daar moeten alle passagiers antwoord geven op de vraag of ze iets hebben aan 
te geven. Niet iedereen antwoordt naar waarheid. 
 
Van alle passagiers in een bepaalde regio antwoordt 0,4% niet naar waarheid, zodat de 
betrouwbaarheid van deze leugendetector in die regio 91,6% is. De autoriteiten van een 
vliegveld in de regio overwegen deze leugendetector te gaan gebruiken, maar vinden de 
betrouwbaarheid van 91,6% nog te laag. Iemand beweert een nieuwe versie te kunnen 
leveren, die beter werkt. Daarmee bedoelt hij dat de kans op een juiste beslissing bij zijn 
leugendetector hoger is dan 0,916. Men besluit dit apparaat in deze regio te gaan testen. Bij 
de test geeft het apparaat in 834 van de 900 gevallen een juiste beslissing. 

6p 9  Ga na of dit resultaat bij een significantieniveau van 5% voldoende aanleiding geeft om de 
conclusie te trekken dat deze nieuwe versie van de leugendetector beter werkt. 
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V-wa12_compex-o1 6 Lees verder 

Pareto-krommen 
 
 
In een fabriek worden printplaatjes voor mobiele telefoons geproduceerd. Alle printplaatjes 
worden gecontroleerd voordat ze de fabriek verlaten. Afgekeurde printplaatjes worden 
vernietigd. Bij de controle is een maand lang genoteerd wat de oorzaak is van het afkeuren, 
zie tabel 4. We gaan ervan uit dat andere maanden hetzelfde beeld vertonen. 
In principe zijn al deze oorzaken te verhelpen door verbeteringen in het productieproces. 
Dat brengt wel de nodige kosten met zich mee. In tabel 4 is bij elke oorzaak aangegeven 
wat de maandelijkse kosten zijn om deze oorzaak te verhelpen.  
 
Onderzoek van afgekeurde printplaatjes gedurende de maand mei 
 
oorzaak aantal afgekeurde 

printplaatjes 
kosten in euro per 
maand om oorzaak 
te verhelpen 

losse soldeerverbinding  852  2200
kortsluiting  511  3600
barst in plaat  295  300
verbogen aansluitpunten  141  1500
gaten te wijd  117  900
plaat krom  61  500
printpatroon verschoven  38  4400
condensator verkeerd om  25  60
plaat te breed  13  500
corrosie  3  1800
totaal  2056  15 760

 
Door 15 760 euro per maand te investeren zou men alle 2056 afkeuringen kunnen 
voorkomen. Wanneer men slechts een deel van dit bedrag wil investeren, is het verstandig 
te beginnen met de oorzaak waarbij de vermindering van het aantal afkeuringen per 
geïnvesteerde euro het grootst is, vervolgens de oorzaak waarbij de vermindering van het 
aantal afkeuringen per geïnvesteerde euro het op één na grootst is, enzovoorts. In figuur 2 
zijn de oorzaken op deze wijze geordend. Langs de horizontale as staan de cumulatieve 
kosten per maand om de oorzaken te verhelpen, langs de verticale as staat de cumulatieve 
vermindering van het aantal afkeuringen. Een dergelijke kromme heet een Pareto-kromme. 

5p 10  Toon aan dat de volgorde van de oorzaken ‘kortsluiting’ en ‘gaten te wijd’ in figuur 2 in 
overeenstemming is met de gegevens in tabel 4. 
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V-wa12_compex-o1 7 Lees verder 

Om Pareto-krommen bij verschillende productieprocessen te kunnen vergelijken, noteren 
we de kosten op de horizontale as als percentage van de totale kosten om álle 
afkeuringsoorzaken te verhelpen. En de aantallen afkeuringen op de verticale as noteren we 
als percentage van het totale aantal afkeuringen. In figuur 3 zijn enkele van zulke krommen 
getekend. Deze figuur staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. 

Kromme I gaat door het punt (20, 80). Dat betekent dat met 20% van de totale benodigde 
kosten 80% van de afkeuringen te voorkomen is. Deze kromme heet een (20, 80)-kromme. 
Kromme II is een (10, 90)-kromme. 
Elke Pareto-kromme is op deze wijze aan te duiden als (a, b)-kromme met a + b = 100. 
 

4p 11  Schets in de figuur op de uitwerkbijlage een (40, 60)-kromme. 
 
In figuur 2 zijn geen percentages gebruikt. Toch kunnen we ook de grafiek in figuur 2 als 
(a, b)-kromme aanduiden, met a + b = 100. Figuur 2 staat ook op de uitwerkbijlage. 

4p 12  Welke aanduiding hoort bij de Pareto-kromme in figuur 2? Licht je antwoord toe. 
 
Bij de volgende vraag kijken we niet meer naar percentages, maar naar kosten in euro. 
Bij een bepaald productieproces heeft men voor de bijbehorende Pareto-kromme het 
volgende wiskundige model gemaakt: 

 B = 2500 · K0,2 

Hierbij stelt K de cumulatieve kosten in euro voor om de verschillende afkeuringsoorzaken 
te verhelpen, en B de cumulatieve besparing in euro door de bijbehorende vermindering van 
het aantal afkeuringen.  
 
Met dit model is te berekenen dat een investering van bijvoorbeeld 600 euro in het 
verhelpen van mankementen een besparing oplevert van bijna 9000 euro. Maar als er 
800 euro wordt geïnvesteerd, is de besparing ruim 9500 euro. De keuze K = 800 is dus voor 
het bedrijf gunstiger dan de keuze K = 600. De extra besparing van 500 euro is namelijk 
groter dan de extra investering van 200 euro. Het is dus heel verstandig om die extra 
investering te doen. 
Een verhoging van de investering van bijvoorbeeld 3000 naar 3300 euro levert echter een 
extra besparing op van minder dan 300 euro. Het is dan dus niet meer verstandig die extra 
investering te doen. 
De beste keuze van K in dit verband is daar waar het verschil tussen de besparing en de 
investering het grootst is. Deze waarde van K kan worden gevonden met behulp van het 
opstellen van de afgeleide van B – K.  

5p 13  Stel deze afgeleide op en bereken daarmee welke keuze van K de beste is. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het deel waarbij de computer niet gebruikt wordt. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 Compex VWO kunnen maximaal 88 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
Meer neerslag 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 1  • de opmerking dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag in beide plaatsen gelijk is  1  
• De standaardafwijking in Winterswijk is groter (en dus is de spreiding groter)  1  
• De kans op meer dan 950 mm neerslag is in Winterswijk groter dan in Hoofddorp  2  

 
Opmerkingen 

• Als een antwoord wordt gegeven zonder adequate motivering, geen punten voor deze vraag 
toekennen. 

• Als een antwoord wordt gegeven op basis van een correcte berekening, maximaal 2 punten 
voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 2  • Gevraagd wordt P( uitgaande van een normale verdeling met 950)X > µ 753= en   1 σ 106=  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de uitkomst 0,0315 (of 0,03)  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • het aflezen van twee punten op de trendlijn, bijvoorbeeld (0, 720) en (100, 800)  1  
• het opstellen van de formule N = 0,8 ⋅ t + 720    1  
• het opstellen van de vergelijking 0,8 ⋅ t + 720 = 850      1  
• het oplossen van deze vergelijking: t = 162,5  1  
• het jaar 2063  1  

 
Opmerkingen 

• Ieder punt tussen (0, 715) en (0, 725), inclusief een van deze punten zelf, mag als beginpunt 
van de trendlijn gekozen worden. 

• Als er, als gevolg van een ander gekozen beginpunt, een andere t-waarde gevonden wordt, 
moet het bijbehorende jaar altijd via ‘afronding’ naar boven bepaald worden. 
 
Maximumscore 4 

 4  • Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 
47 46 45 44 43P( 5)
94 93 92 91 90

X = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   2  

• het antwoord 0,0279  1  

of 

• Er is sprake van een model met trekken zonder terugleggen  1  

• 

47
5

P( 5)
94
5

X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  2  

• het antwoord 0,0279  1  
 
Opmerking 
Als het antwoord is berekend met behulp van een binomiaal model, dan voor deze vraag 
maximaal 1 punt toekennen. 
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Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 5  • een tabel als tabel 2 met de waarden van De Bilt in 2001, bijvoorbeeld:  2  
 
grenswaarde >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100 >110 >120 >130 
aantal maanden 11 11 10 9 9 7 3 2 2 1 1 

 
• 2001 had voor 10 grenswaarden een grotere waarde dan in tabel 2; dat is meer dan 9  1  
• 2001 was een extreem nat jaar  1  

 
Leugendetector 
 
Maximumscore 4 

 6  • Het aantal fouten is binomiaal verdeeld met n = 200 en p = 0,25  1  
• De gevraagde kans is   1 P( 40) 1 P( 39)X X≥ = − ≤  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

of 

• Het aantal goed benoemde leugenaars is binomiaal verdeeld met n = 200 en  
p = 1 – 0,25 = 0,75  1  

• De gevraagde kans is   1 P( 40) P( 160)Y X≥ = ≤  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• het antwoord 0,9595  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • Van de 16 leugenaars zullen er naar verwachting 12 correct herkend worden  1  
• Van de 84 waarheidsprekers zullen er naar verwachting 77 correct herkend worden  1  

• De betrouwbaarheid is 89,0
100

7712
=

+  (of 89%)  1  

 
Maximumscore 4 

 8  • Als er onder de 100 mensen l leugenaars zijn, is de betrouwbaarheid 
11
120,75 (100 )

100
l l+ −

  2  

• Gevraagd wordt de waarde van l waarvoor geldt 
11
120,75 (100 )

0,87
100

l l+ −
=   1  

• het antwoord: 28 leugenaars  1  

of 

door middel van ‘proberen’ de betrouwbaarheid uitrekenen bij 28 leugenaars: 
• Van de 28 leugenaars worden er 0,75 ⋅ 28 = 21 correct geïdentificeerd  1  
• Van de 72 eerlijke mensen worden er 11

12 72 66⋅ =  correct geïdentificeerd  1  
• Van de 100 mensen worden er 21 + 66 = 87 correct geïdentificeerd  1  
• De betrouwbaarheid is dan 0,87  1  

 
Opmerking 
Als een kandidaat door ‘proberen’ met berekeningen constateert dat het gezochte aantal 
leugenaars een van de waarden 26, 27, 29, 30 of 31 is, geen punten hiervoor in mindering 
brengen. 
 

 V-wa12_compex-c 4 Lees verder 

Pagina: 1645Voor 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).



 
 
 
 
Maximumscore 6 

Antwoorden Deel- 
scores

 9  • De hypothese H0 : p = 0,916 moet getoetst worden tegen H1 : p > 0,916 bij n = 900  1  
• De overschrijdingskans van 834 keer succes is   1 P( 834 | 900, 0,916)X n p≥ = =  
• Deze kans is gelijk aan 1   1 P( 833 | 900, 0,916)X n p− ≤ = =  
• beschrijven hoe met de GR deze kans gevonden kan worden  1  
• de overschrijdingskans 0,1362 (of 0,14)  1  
• de conclusie: 0,1362 > 0,05, dus er is niet voldoende aanleiding  1  

 
Pareto-krommen  
 
Maximumscore 5 

 10  • Bij ‘kortsluiting’ is de besparing 511 printplaatjes per 3600 euro, dus 0,14 printplaatje 
per euro  2  

• Bij ‘gaten te wijd’ is de besparing 0,13 printplaatje per euro  2  
• De volgorde is juist (want 0,13 < 0,14)   1  

of 

• Bij ‘kortsluiting’ zijn de kosten 3600 euro per 511 printplaatjes dus 7,05 euro per 
printplaatje  2  

• Bij ‘gaten te wijd’ zijn de kosten 7,69 euro per printplaatje  2  
• De volgorde is juist (want 7,69 > 7,05)  1  

 
Opmerking 
Als uitsluitend de coördinaten van de bijbehorende punten in de figuur zijn uitgerekend, 
voor deze vraag geen punten toekennen. 
 
Maximumscore 4 

 11   De geschetste kromme moet aan de volgende eisen voldoen: 
• afnemend stijgend  2  
• beginpunt (0, 0) en eindpunt (100, 100)  1  
• door het punt (40, 60)  1  

 

cumulatief percentage kosten
0 20 40 60 80 100

100

80

60

40

20

0

cumulatief
percentage
afkeuringen I

II
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Maximumscore 4 

A

 12  • Er moet gekeken worden naar het snijpunt met de lijn door (0, 2056) en (15760, 0)  2  
• Dit snijpunt is (ongeveer) (4580, 1460)  1  
• De aanduiding is (ongeveer) (29, 71)  1  

 
Opmerking 
Voor het aflezen van het snijpunt gelden de volgende toegestane marges:  
4000  ≤  kosten per maand  ≤  5000  en  1400  ≤  aantal printplaatjes  ≤  1500. 
 
Indien de aanduiding twee getallen bevat waarvan de som niet gelijk is aan 100  –1  
 
Maximumscore 5 

 13  • [B – K]' =   2 0,8500 1K − −  
• Het maximum hiervan wordt bereikt als [B – K]' = 0  1  
• beschrijven hoe met de GR dit nulpunt gevonden kan worden  1  
• het antwoord 2364 euro  1  

 
Zalm 
 
Maximumscore 4 

ntwoorden Deel- 
scores

 14  • een formule als P(t) = 1000 ⋅ 5t  1  
• de vergelijking 0,025 ⋅ 1000 ⋅ 5t = 1,3 × 1018  1  
• een beschrijving van het oplossen met de GR of via een berekening met logaritmen  1  
• het antwoord: na ongeveer 24 jaar  1  

 
Maximumscore 3 

 15  • in E14: =J7*D14; ook absolute verwijzingen goed rekenen   2  
• in G14: =E14−F14; ook absolute verwijzingen goed rekenen   1  

 
Maximumscore 3 

 16  • V = P(1) – P(0)  1  
• P(1) = g ⋅ P(0)  1  
• V = (g – 1) ⋅ P(0)   1  

 
Maximumscore 4 

 17  • Bijvoorbeeld bij P(0) = 500, g = 4 en V = 1501 wordt iets te veel gevangen; volgens het 
model (zie kolom B) wordt de populatie dan al gauw (in het 6e jaar) negatief  
(of in de grafiek zie je dat de waarden van P(t) sterk dalen en negatief worden)  2  

• Bijvoorbeeld bij P(0) = 500, g = 4 en V = 1499 wordt iets te weinig gevangen; volgens het 
model (zie kolom B) wordt de populatie dan enorm groot  
(of in de grafiek zie je dat de waarden van P(t) sterk stijgen en heel groot worden)  2  
 
Maximumscore 3 

 18  • Als P(t) veel kleiner is dan 1000, dan is ( )
1000
P t  bijna 0, dus ( )1

1000
P t

−  bijna 1  1  

• De formule is dan bij benadering P(t + 1) = P(t) + 0,35 ⋅ P(t)  1  
• Dit is te herleiden tot P(t + 1) = 1,35 ⋅ P(t), dus de groeifactor is 1,35  1  
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Maximumscore 4 

 19  • in cel E12 de formule =J9 (of =D12) invullen   1  
• in cel E13 de formule =1,35*E12 invullen  1  
• deze formule naar beneden kopiëren, dus naar de cellen E14, E15 en volgende   1  
• De waarden in kolom E verschillen in het begin weinig van die in kolom D   1  

of 

• in cel E12 niets invullen en in cel E13 de formule = 1,35*D12  1  
• in cel E14 de formule = 1,35*E13 invullen   1  
• deze formule naar beneden kopiëren, dus naar de cellen E14, E15 en volgende   1  
• De waarden in kolom E verschillen in het begin weinig van die in kolom D  1  

of 

• in cel E12 niets invullen   1  
• in cel E13 de formule = D13/D12 invullen   1  
• deze formule kopiëren naar de cellen E14, E15 en volgende  1  
• De waarden in kolom E verschillen in het begin weinig van 1,35  1  

 
Maximumscore 3 

 20  • Als P(t) = M, dan is 
( )

1 0
P t
M

− =   2  

• r0 = 1, dus P(t + 1) = P(t)  1  
 
Maximumscore 3 

 21  • een waarde van r ≥ 8 (waarden van r tussen 7,4 en 8 ook goed rekenen)  1  
• P(t) heeft afwisselend een vaste grote waarde en een vaste kleine waarde  2  

 
Maximumscore 3 

 22  • In bestand ZALM.XLS blad Zalm-3 staat in cel E13 wat er jaarlijks gevangen kan worden 
(in E13 staat het verschil P(1) – P(0))   1  

• Nadat in bestand ZALM.XLS blad Zalm-3 r = 9 en M = 200 is ingesteld, laat schuiven met 
P(0) zien dat het verschil P(1) – P(0) in cel E13 maximaal is bij P(0) ≈ 69 (marge van 1 
goed rekenen)   1  

• Er kunnen dan ongeveer 222 duizend zalmen worden gevangen   1  
 
Maximumscore 3 

 23  • De verticale afstand tussen de twee grafieken in de figuur op de uitwerkbijlage geeft de 
groei aan, dus hoeveel zalm er gevangen kan worden   1  

• Deze afstand is maximaal als de twee grafieken dezelfde helling hebben, dat is ongeveer bij 
P(0) = 70 (marge van 5 goed rekenen)  1  

• Er kunnen dan ongeveer 220 duizend zalmen worden gevangen   1  

of 

• De verticale afstand tussen de twee grafieken in de figuur op de uitwerkbijlage geeft de 
groei aan, dus hoeveel zalm er gevangen kan worden   1  

• De verticale afstand zoeken waarbij deze maximaal is, geeft een waarde van P(0) ≈ 70 (een 
marge van 5 goed rekenen)  1  

• Er kunnen dan ongeveer 220 duizend zalmen worden gevangen (een marge van 10 duizend 
goed rekenen)   1  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien 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. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 22 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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500048-2-14o 2 Lees verder 

Spaarrekeningen 
 
 
‘Wij blijven maar sparen en sparen’, zo luidde in oktober 2001 de kop van een artikel in de 
krant. Aanleiding hiervoor was een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Daarin werden gegevens bekend gemaakt over de groei van het spaargeld op de 
Nederlandse spaarrekeningen. Deze groei ontstaat doordat meer geld op rekeningen gestort 
wordt dan er afgehaald wordt. In het artikel was figuur 1 opgenomen. De bedragen in deze 
figuur zijn genoteerd in guldens (ƒ); de gulden was tot 1 januari 2002 de nationale munt in 
Nederland. 
 

 
Zoals je onder de grafiek kunt zien, was de groei van het spaargeld in de eerste acht 
maanden van 2001 (28,9 miljard) ongeveer 3 keer zo groot als in de eerste acht maanden 
van 1999 (9,4 miljard).  
De groei in de eerste acht maanden van 2001 is een flink aantal malen zo groot als de groei 
in de eerste acht maanden van 2000. 

5p 1  Bereken hoeveel keer zo groot. 
 
Eind augustus 2000 was het totale bedrag aan spaargeld ongeveer 291,5 miljard gulden, bij 
elkaar gespaard op 25 miljoen spaarrekeningen. In de periode van eind augustus 2000 tot 
eind augustus 2001 steeg het totale bedrag aan spaargeld met 9,8%. In diezelfde periode 
steeg het aantal spaarrekeningen met 2,8%. 

4p 2  Bereken met hoeveel gulden het gemiddelde bedrag per spaarrekening in de genoemde 
periode is toegenomen. 
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Bij INTERNETBANK kun je alleen maar sparen via een internetrekening. In het begin van 
het jaar 2000 waren er bij INTERNETBANK 1200 van zulke rekeningen. Vanaf dat 
moment heeft men bij INTERNETBANK aan het eind van elke maand bijgehouden hoeveel 
rekeningen er waren. Het aantal rekeningen N, hier aangegeven in honderdtallen, is dan 
afhankelijk van t, het aantal maanden vanaf het begin van 2000.  
Aanvankelijk ging men ervan uit dat N elke maand met 850 zou toenemen. Dan geldt dus de 
formule: 

 N = 8,5t + 12 

Maar na verloop van tijd bleek de volgende formule een betere benadering te zijn: 

 780
3 62 (0,73)tN =
+ ⋅

 

Voor een bepaalde periode voorspelde de tweede formule een groter aantal rekeningen dan 
de eerste formule. 

5p 3  Hoeveel maanden duurde deze periode? Licht je antwoord toe. 
 
Bij INTERNETBANK realiseerde men zich dat volgens de tweede formule het aantal 
rekeningen op den duur nauwelijks zou toenemen en een grenswaarde zou bereiken. Men 
wilde weten na hoeveel maanden het aantal rekeningen minder dan 1% van deze 
grenswaarde zou afwijken. 

5p 4  Onderzoek na hoeveel maanden dit voor het eerst het geval was. 
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Macht 
 
 
Sinds 1 mei 2004 bestaat de Europese Unie uit 25 landen. In de Raad van Ministers heeft 
elk land één zetel. In deze raad worden veel beslissingen genomen. Daarbij heeft niet elk 
land evenveel stemmen. Zo heeft Frankrijk 29 stemmen, Nederland 13 stemmen en 
Denemarken 7 stemmen. Op deze wijze beschikken de 25 landen samen over 321 stemmen. 
Een land stemt óf voor óf tegen en kan zich dus niet van stemming onthouden of met een 
deel van zijn stemmen vóór en een ander deel tegen stemmen.  
Vaak worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen. Dat betekent dat een 
voorstel alleen wordt aangenomen als meer dan de helft van de stemmen voor dat voorstel 
is. Dan kan het gebeuren dat de stemmen van Nederland de doorslag geven bij het wel of 
niet aannemen van een voorstel. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer van de overige 
landen 152 stemmen voor zijn en 156 stemmen tegen. 
 

3p 5  Bereken bij welke aantallen voorstemmen van de overige landen de stemmen van Nederland 
de doorslag geven om een meerderheid voor een voorstel te krijgen.  
 
Bij een stemming kan dus één van de partijen soms de doorslag geven. Hoeveel invloed een 
partij bij de stemming heeft, geven we aan met de machtsindex (mi). 
Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe je die kunt uitrekenen. 
We gaan uit van drie partijen A, B en C.  Partij A heeft 6 stemmen, partij B heeft 4 stemmen 
en partij C heeft 3 stemmen. Zij beslissen over een voorstel bij meerderheid van stemmen.  
Eén van de mogelijkheden is de volgende: A stemt voor, B stemt voor en C stemt tegen. 
Deze mogelijkheid noteren we met (V,V,T). 
 

3p 6  Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er in totaal?  
 
We gaan nu de machtsindex van één van deze partijen, partij B, berekenen. Daarvoor kijken 
we alleen naar de mogelijkheden waarbij deze partij voor stemt. Dat levert de volgende 
mogelijkheden op: 
 
mogelijkheid I (V,V,V) 
mogelijkheid II (V,V,T) 
mogelijkheid III (T,V,V) 
mogelijkheid IV (T,V,T) 

 
Omdat de partijen samen 13 stemmen hebben, zijn er minstens 7 stemmen nodig voor een 
meerderheid. Bij de mogelijkheden I, II en III is er een meerderheid voor het voorstel.  
Bij de mogelijkheden II en III zijn de 4 voorstemmen van B onmisbaar om een meerderheid 
te realiseren. 
Bij mogelijkheid I zou die meerderheid ook behaald zijn als B niet voor zou stemmen.  
Bij mogelijkheid IV is er geen meerderheid. 
Omdat de stemmen van B bij 2 van de 4 mogelijkheden doorslaggevend zijn, zeggen we: 

 2 1
4 2de machtsindex van B = =  

 
We gebruiken dus de volgende definitie van de machtsindex (mi) van een partij: 

aantal mogelijkheden waarbij de  voorstemmen van die partij doorslaggevend zijn voor de meerderheidmi
totaal aantal mogelijkheden waarbij die partij voorstemt

=

 

Wanneer er sprake is van vier partijen, zijn er meer mogelijkheden. We nemen de volgende 
situatie: partij A heeft 7 stemmen, partij B heeft 4 stemmen, partij C heeft 4 stemmen en 
partij D heeft 2 stemmen. 
Ook nu beslissen de partijen bij meerderheid van stemmen. 

6p 7  Bereken de machtsindex van A in deze nieuwe situatie.  
 

tabel 1 
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We nemen nu een situatie met vijf partijen A, B, C, D en E.  
Partij A heeft 3 stemmen en de overige partijen hebben elk 1 stem. 

6p 8  Onderzoek of de machtsindex van A meer dan drie maal zo groot is als de machtsindex 
van B.  
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De wet van Benford 
 
 
In 1881 ontdekte Simon Newcomb een bijzondere eigenschap van sommige reeksen 
getallen. Hij keek steeds naar het begincijfer van de getallen in zo’n reeks en constateerde 
dat daarbij lage begincijfers veel vaker voorkomen dan hoge begincijfers. 
Een voorbeeld van zo’n reeks getallen zijn de beurskoersen die elke dag in de krant 
verschijnen. De lijst met beurskoersen van vrijdag 10 september 2004 begon met de 
getallen: 
17,75 9,15 5,30 28,07 11,02 6,66 39,67 18,73 1,59 1,53 24,29 41,00 
20,37 42,31 6,32 5,03 26,08 19,33 10,77 19,39 50,15 1,54 21,86 13,64 
Je kunt hier bijvoorbeeld zien dat bij deze reeks getallen het begincijfer 1 veel vaker 
voorkomt dan het begincijfer 6 (tien keer tegen twee keer). 
 
In 1938 deed Frank Benford uitgebreid onderzoek naar dit verschijnsel. Hij bekeek onder 
andere de wateroppervlakte van een groot aantal rivieren. Het resultaat van zijn onderzoek 
vind je in tabel 2. 
 
wateroppervlakte van rivieren 

begincijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
frequentie 104 55 36 38 24 29 18 14 17

 
Je ziet dat lage begincijfers vaker voorkomen dan hoge. 

3p 9  Bereken in hoeveel procent van de waarnemingen in tabel 2 het begincijfer 1, 2 of 3 is. 
 
Het blijkt dat dit verschijnsel bij veel reeksen van getallen optreedt, bijvoorbeeld ook bij de 
lengte van rivieren of bij inwoneraantallen van gemeenten.  
Benford heeft een formule opgesteld waarmee je in dergelijke situaties de relatieve 
frequentie van de verschillende begincijfers kunt benaderen. Deze formule, die bekend staat 
als de wet van Benford, ziet er als volgt uit: 

1( ) 100 log nF n
n
+⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

In deze formule is F(n) het percentage getallen met het begincijfer n (n = 1, 2, 3, …, 9). 
Bij getallenreeksen die voldoen aan de wet van Benford zal bijvoorbeeld ongeveer 17,6% 
van de getallen met het cijfer 2 beginnen, want ( )3

2(2) 100 log 17,6F = ⋅ ≈ . En in ongeveer 

60,2% van de gevallen zal het begincijfer 1, 2 of 3 zijn, want F(1) + F(2) + F(3) ≈ 60,2. 
 
Benford heeft aangetoond dat ook de oneindige rij opeenvolgende machten van het getal 2, 
de rij 1, 2, 4, 8, 16, … , voldoet aan deze wet. 
Maar het is de vraag of de wet van Benford ook geldt wanneer je je beperkt tot een 
beginstuk van deze rij. Om dat na te gaan, tellen we hoe vaak de cijfers 1, 2 of 3 als 
begincijfer voorkomen bij de eerste twaalf getallen uit deze rij. 

4p 10  Onderzoek of het percentage getallen met begincijfer 1, 2 of 3 bij deze twaalf getallen in 
overeenstemming is met de wet van Benford. 
 
We bekijken in de rest van deze opgave een reeks getallen die voldoet aan de wet van 
Benford. 
 
Uit deze reeks kiezen we aselect 160 getallen. Zoals we hierboven hebben gezien, is voor 
elk van deze getallen de kans dat het begincijfer 1, 2 of 3 is, gelijk aan 0,602. 

4p 11  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat meer dan 100 van deze getallen als 
begincijfer 1, 2 of 3 hebben. 
 

tabel 2 
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De getallen die voorkomen in een groot financieel overzicht, voldoen meestal bij 
benadering aan de wet van Benford. Accountants maken daar tegenwoordig vaak gebruik 
van om mogelijke fraude bij het opstellen van dergelijke overzichten op te sporen. Zij gaan 
er daarbij van uit dat het bewust manipuleren van getallen door fraudeurs een andere 
verdeling van begincijfers oplevert dan de wet van Benford voorspelt. Als bijvoorbeeld 7% 
van de getallen in een financieel overzicht met het cijfer 9 begint, zal men dit overzicht 
vrijwel zeker nader onderzoeken. Immers: F(9) ≈ 4,6 en het geconstateerde percentage is 
ongeveer anderhalf keer zo veel. 
Bij het accountantskantoor Levrek & Partners neemt men uit een financieel overzicht een 
steekproef van 800 getallen. Er zal nader onderzoek worden verricht als het aantal getallen 
met begincijfer 8 meer dan 20 afwijkt van het door de wet van Benford voorspelde aantal. 
In de steekproef van 800 worden 62 getallen gevonden met begincijfer 8. 

4p 12  Onderzoek of dit voor Levrek & Partners voldoende aanleiding is voor nader onderzoek. 
 
 
 
Bevallen 
 
 
In het ‘Moeders voor moeders babyboek’ staat dat 75% van de zwangere vrouwen bevalt 
tussen 14 dagen vóór en 14 dagen na de uitgerekende datum. Bij het bepalen van deze 
uitgerekende datum gaat men uit van een zwangerschap van 40 weken, dus 280 dagen. 
De zwangerschapsduur is bij benadering normaal verdeeld met een gemiddelde van 
280 dagen. 
Met behulp van deze gegevens kun je berekenen dat de bijbehorende standaardafwijking, 
afgerond op één decimaal, gelijk is aan 12,2 dagen. 
 
In 2002 vonden er in Nederland 199 205 bevallingen plaats. Van een aantal van deze 
bevallingen duurde de zwangerschap minder dan 36 weken. 

4p 13  Bereken bij hoeveel bevallingen dit het geval was. 
 
De standaardafwijking kan nauwkeuriger bepaald worden. 

4p 14  Bereken deze standaardafwijking in twee decimalen nauwkeurig. 
 
Volgens een krantenartikel uit 2000 is hevige zwangerschapsmisselijkheid een voorteken 
dat er een meisje op komst is. In Zweden is een groot onderzoek gedaan naar vrouwen die 
wegens zwangerschapsmisselijkheid waren opgenomen in een ziekenhuis. Daarbij bleek 
55,7% van de geboren kinderen een meisje te zijn. 
 
Drie vrouwen zijn in het ziekenhuis opgenomen wegens zwangerschapsmisselijkheid. 

4p 15  Bereken de kans dat de drie baby’s die uit deze zwangerschappen geboren worden van 
hetzelfde geslacht zijn.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Sponsorloop 
 
 
Een school houdt een sponsorloop voor een goed doel. De sponsorloop bestaat uit het lopen 
van een aantal ronden in een sportpark. Elke leerling die meeloopt, maakt vooraf met 
ouders en bekenden afspraken over het bedrag dat ze voor elke gelopen ronde aan het goede 
doel zullen bijdragen. 
Er doen 251 leerlingen mee aan de sponsorloop. Na elke ronde wordt genoteerd hoeveel 
leerlingen die ronde hebben uitgelopen. In tabel 3 staan de gegevens van de sponsorloop. 
Ga ervan uit dat wie aan een volgende ronde begint, deze ook helemaal uitloopt. 
 
Aantal ronden Aantal leerlingen 

≥  1 251 
≥  2 250 
≥  3 250 
≥  4 239 
≥  5 200 
≥  6 125 
≥  7 66 
≥  8 43 
≥  9 29 

  ≥  10 21 
  ≥  11 14 
  ≥  12 9 
  ≥  13 5 
  ≥  14 2 
  ≥  15 0 

 
Je kunt in tabel 3 bijvoorbeeld aflezen dat 200 leerlingen de vijfde ronde hebben uitgelopen 
en dat geen enkele leerling meer dan 14 ronden liep. 

4p 16  Bereken het gemiddelde aantal ronden per leerling. 
 
Joris is een fanatieke hardloper. Hij heeft een schema gemaakt voor de sponsorloop waarbij 
hij ervan uit gaat dat hij rustig begint en elke ronde steeds 2 seconden sneller loopt dan de 
voorgaande ronde. De eerste ronde loopt hij in 150 seconden; over de tweede ronde doet hij 
dus 148 seconden; enzovoort. Voor de rondetijden geldt de volgende formule: 

 152 2nt n= −  

Hierin is tn de tijd in seconden voor ronde n. 
De totale tijd Tn die Joris over n ronden doet, wordt gegeven door de formule: 

 2151nT n n= −  

4p 17  Toon aan dat de formule voor Tn juist is.  
 
De sponsorloop duurt 30 minuten. 

4p 18  Bereken hoeveel volledige ronden Joris in die tijd kan afleggen. 
 
Joris wordt gesponsord door zijn ouders. Voor zijn eerste ronde geven zij slechts 0,01 euro, 
maar voor elke volgende ronde geven zij twee maal zo veel als voor de voorafgaande ronde. 
Het bedrag in euro’s waarmee zij de n-de ronde van Joris sponsoren noemen we bn. Er geldt 
dus: 

 0,005 2n
nb = ⋅  

5p 19  Bereken hoeveel geld zijn ouders totaal betalen als Joris 13 ronden loopt.  
 
 

tabel 3 

Einde 

Pagina: 1656Voor 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).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1 VWO kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 

500048-2-14c 2 Lees verder 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Spaarrekeningen 
 
Maximumscore 5 

 1  • de toenamen per maand: –1,8; –1,2; –0,6; –0,2; 3,2; 2,1; 0,2; 0,6 (miljard gulden)  2  
• De totale toename in de eerste acht maanden van 2000 was 2,3 (miljard gulden)  1  

• De gezochte factor is 28,9
2,3

  1  

• In de eerste acht maanden van 2001 was de groei 12,6 (of ongeveer 13) maal zo groot als in 
de eerste acht maanden van 2000  1  
 
Maximumscore 4 

 2  • In augustus 2001 was het totale spaarbedrag (ongeveer) 320,1 miljard  1  
• In augustus 2001 was het aantal spaarrekeningen 25,7 miljoen  1  
• Het gemiddelde bedrag per spaarrekening nam toe van (ongeveer) 11 700 naar 12 500  1  
• Dat is een toename van (ongeveer) 800  1  

 
Maximumscore 5 

 3  • Gezocht worden de (positieve) oplossingen van de vergelijking 7808,5 12
3 62 (0,73)tt + =
+ ⋅

  1  

• beschrijven hoe de oplossingen van deze vergelijking met de GR gevonden kunnen worden  1  
• t ≈ 6 of t ≈ 29,1  2  
• De periode duurde (ongeveer) 23 maanden  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • het maken van een tabel (of grafiek) bij de gegeven formule met geschikte instellingen  2  
• De grenswaarde van N is 260  1  
• N moet groter zijn dan 257,4  1  
• Dit is na 24,2 (of 25) maanden voor het eerst het geval  1  

 
Macht 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 5  • Er moeten in totaal ten minste 161 voorstemmers zijn  1  
• De overige landen moeten dus ten minste 148 voorstemmers opleveren  1  
• het antwoord 148, 149, …, 160  1  

 
Maximumscore 3 

 6  • Er zijn mogelijkheden   2 32  
• het antwoord 8   1  

 
Opmerking 
Als het antwoord 8 is gevonden door het uitschrijven van de mogelijkheden, hiervoor geen 
punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 6 

 7  • het uitschrijven van de 8 mogelijkheden waarbij A voor stemt  2  
• Voor een meerderheid zijn ten minste 9 stemmen nodig  1  
• Bij 6 mogelijkheden heeft A een beslissende invloed  2  
• De machtsindex van A is dus 6 3

8 4( )=   1  
 
Indien bij het eerste antwoordelement een mogelijkheid ontbreekt  –1  
Indien bij het eerste antwoordelement twee of meer mogelijkheden ontbreken  –2  
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Maximumscore 6 

Antwoorden Deel- 
scores

 8  • Voor een meerderheid zijn ten minste 4 stemmen nodig  1  
• Bij 14 van de 16 mogelijkheden waarbij A voorstemt, zijn deze stemmen doorslaggevend  1  
• De machtsindex van A is dus 714

16 8( )=   1  
• Bij 2 van de 16 mogelijkheden waarbij B voorstemt, zijn deze stemmen doorslaggevend  1  
• De machtsindex van B is dus 2 1

16 8( )=   1  
• De machtsindex van A is (zeven maal) dus meer dan drie maal zo groot als de machtsindex 

van B   1  
 
De wet van Benford 
 
Maximumscore 3 

 9  • Het totale aantal waarnemingen is 335  1  
• De cijfers 1, 2 en 3 komen samen 195 keer voor  1  
• Dat is 58,2% (of 58%)  1  

 
Maximumscore 4 

 10  • De volgende getallen in deze reeks zijn 32, 64, 128, 256, 512, 1024 en 2048  1  
• De begincijfers 1, 2 of 3 komen 8 keer voor  1  
• Dat is samen ongeveer 67%   1  
• een gemotiveerde conclusie   1  

 
Maximumscore 4 

 11  • Het aantal getallen met begincijfer 1, 2 of 3 is binomiaal verdeeld met n = 160 en p = 0,602  1  
• P   1 ( 100) 1 P( 100)X X> = − ≤  
• beschrijven hoe P( 100)X ≤ met de GR berekend kan worden  1  
• het antwoord 0,2508  1  

 
Maximumscore 4 

 12  • De wet van Benford voorspelt (ongeveer) 5,12% getallen met begincijfer 8  1  
• Dat zijn 41 getallen  1  
• 62 wijkt meer dan 20 af van 41  1  
• de conclusie: dit is voldoende aanleiding voor nader onderzoek  1  

 
Bevallen 
 
Maximumscore 4 

 13  • Berekend moet worden   1 P( 252 | µ 280, σ 12, 2)X < = =  
• beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden   1  
• Deze kans is (ongeveer) 0,0109  1  
• het antwoord (ongeveer) 2164  1  

 
Opmerking 
Als is gerekend met 1

2P( 251 | µ 280, σ 12,2),X < = =  hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 4 

 14  • Opgelost moet worden P   1 (266 294 | µ 280, σ ?) 0,75X≤ ≤ = = =  
• beschrijven hoe de GR gebruikt kan worden om σ te berekenen  2  
• het antwoord σ ≈ 12,17  1  

 
Opmerking 
Als is gerekend met 1 1

2 2P(266 293 | µ 280, σ ?) 0,75,X< < = = =  hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
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Maximumscore 4 

 15  • drie meisjes of drie jongens  1  
• De kans is   2 3 30,557 0, 443+  
• het antwoord 0,2597 (of 0,26)  1  

 
Sponsorloop 
 
Maximumscore 4 

 16  • de frequenties 1, 0, 11, 39, 75, 59, 23, 14, 8, 7, 5, 4, 3 en 2  2  
• beschrijven hoe het gemiddelde met deze gegevens berekend kan worden  1  
• het antwoord 6 (of 5,99)  1  

of 

• Het totaal aantal gelopen ronden is 251 + 250 + 250 + 239 + … + 2  1  
• Dat zijn 1504 ronden  1  
• Deze ronden werden door 251 leerlingen gelopen  1  
• Dat is gemiddeld 6 (of 5,99) ronden per leerling  1  

 
Maximumscore 4 

 17  • ( )1
2 150 152 2nT n n= ⋅ + −   2  

• 1
2 (302 2 )nT n n= ⋅ −   1  

• de rest van de herleiding  1  
 
Maximumscore 4 

 18  • de vergelijking Tn = 1800  1  
• beschrijven hoe de vergelijking Tn = 1800 opgelost kan worden  1  
• de oplossing n ≈ 13,05  1  
• het antwoord 13 ronden  1  

 
Maximumscore 5 

 19  • Berekend moet worden 0   2 1 2 12,01 0,01 2 0,01 2 0,01 2+ ⋅ + ⋅ + + ⋅…  
• Dit is de som van een meetkundige rij met beginterm 0,01 en reden 2  1  

• Dit is gelijk aan 
131 20,01

1 2
−

⋅
−

  1  

• het antwoord 81,91 (euro) (of 82)  1  

of 

• Berekend moet worden 0   2 1 2 12,01 0,01 2 0,01 2 0,01 2+ ⋅ + ⋅ + + ⋅…  
• een uitleg hoe de GR is gebruikt   2  
• het antwoord 81,91 (euro) (of 82)  1  

of 

• het berekenen van de 13 rondebedragen  4  
• het antwoord 81,91 (euro) (of 82)  1  

 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
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Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 5 is een 
uitwerkbijlage bijgevoegd.  

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. 
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Zonnebloemen 
 
 
Zonnebloemen zijn snelgroeiende planten die vaak worden gebruikt voor de productie van 
olie. Om zicht te krijgen op het groeiproces van zonnebloemen, worden regelmatig 
metingen gedaan. Bij een experiment is van een zonnebloem gedurende twintig weken elke 
week de lengte gemeten. Het resultaat van deze metingen is hieronder in figuur 1 met 
stippen weergegeven. 

In figuur 1 zie je ook een globale grafiek, die de groei van de zonnebloem goed benadert. 
Bij die grafiek hoort de volgende formule: 

  400( )
1 399 (0,55)tL t =
+ ⋅

 

In deze formule is ( )L t de lengte van de zonnebloem in centimeters en t de tijd in weken 
vanaf het begin van de metingen. 
 
In figuur 1 kun je zien dat de grafiek van L nadert naar een grenswaarde. Verder verloopt de 
groei volgens de formule van L in het begin bij benadering exponentieel. Dit noemen we de 
exponentiële fase. Deze exponentiële fase duurt tot L de helft van zijn grenswaarde bereikt 
heeft. 
 

3p 1  Bereken de groeifactor per week voor de eerste week. 
 

5p 2  Bereken tot welke waarde van t de exponentiële fase duurt. 
 
De lengte van een zonnebloem kan ook goed beschreven worden met een recurrente 
betrekking. Deze recurrente betrekking voor de lengte Ht van de zonnebloem ziet er als 
volgt uit: 

 1
1 10, 64 1

400
t

t t t
H

H H H −
− −

⎛ ⎞
= + ⋅ ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, met 0 2H =  en t de tijd in weken. 

 
De formule van L(t) en de betrekking voor Ht zullen niet precies dezelfde uitkomsten geven.  

4p 3  Bereken hoe groot het verschil is tussen beide uitkomsten voor t = 9. 

figuur 1 

t

lengte L
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Bij de recurrente betrekking kunnen we een webgrafiek tekenen. De grafiek die je daarvoor 
nodig hebt, staat in figuur 2. Deze figuur is ook vergroot afgedrukt op de uitwerkbijlage. 

De formule die bij deze grafiek hoort, is van de vorm y = ax2 + bx. De waarden van a en b 
kunnen worden berekend met behulp van de recurrente betrekking voor Ht. 

3p 4  Bereken de waarden van a en b. 
 
Na 8 weken is de zonnebloem 90 cm lang. 

5p 5  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de webgrafiek vanaf t = 8. Gebruik deze 
webgrafiek om te bepalen hoeveel weken later de lengte van de zonnebloem voor het eerst 
meer dan 3 meter is. 
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figuur 2 

Pagina: 1664Voor 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).



500048-2-15o 4 Lees verder 

Macht 
 
 
Sinds 1 mei 2004 bestaat de Europese Unie uit 25 landen. In de Raad van Ministers heeft 
elk land één zetel. In deze raad worden veel beslissingen genomen. Daarbij heeft niet elk 
land evenveel stemmen. Zo heeft Frankrijk 29 stemmen, Nederland 13 stemmen en 
Denemarken 7 stemmen. Op deze wijze beschikken de 25 landen samen over 321 stemmen. 
Een land stemt óf voor óf tegen en kan zich dus niet van stemming onthouden of met een 
deel van zijn stemmen vóór en een ander deel tegen stemmen.  
Vaak worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen. Dat betekent dat een 
voorstel alleen wordt aangenomen als meer dan de helft van de stemmen voor dat voorstel 
is. Dan kan het gebeuren dat de stemmen van Nederland de doorslag geven bij het wel of 
niet aannemen van een voorstel. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer van de overige 
landen 152 stemmen voor zijn en 156 stemmen tegen. 
 

3p 6  Bereken bij welke aantallen voorstemmen van de overige landen de stemmen van Nederland 
de doorslag geven om een meerderheid voor een voorstel te krijgen.  
 
Bij een stemming kan dus één van de partijen soms de doorslag geven. Hoeveel invloed een 
partij bij de stemming heeft, geven we aan met de machtsindex (mi). 
Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe je die kunt uitrekenen. 
We gaan uit van drie partijen A, B en C.  Partij A heeft 6 stemmen, partij B heeft 4 stemmen 
en partij C heeft 3 stemmen. Zij beslissen over een voorstel bij meerderheid van stemmen.  
Eén van de mogelijkheden is de volgende: A stemt voor, B stemt voor en C stemt tegen. 
Deze mogelijkheid noteren we met (V,V,T). 
We gaan nu de machtsindex van één van deze partijen, partij B, berekenen. Daarvoor kijken 
we alleen naar de mogelijkheden waarbij deze partij voor stemt. Dat levert de volgende 
mogelijkheden op: 
 
mogelijkheid I (V,V,V) 
mogelijkheid II (V,V,T) 
mogelijkheid III (T,V,V) 
mogelijkheid IV (T,V,T) 

 
Omdat de partijen samen 13 stemmen hebben, zijn er minstens 7 stemmen nodig voor een 
meerderheid. Bij de mogelijkheden I, II en III is er een meerderheid voor het voorstel.  
Bij de mogelijkheden II en III zijn de 4 voorstemmen van B onmisbaar om een meerderheid 
te realiseren. 
Bij mogelijkheid I zou die meerderheid ook behaald zijn als B niet voor zou stemmen.  
Bij mogelijkheid IV is er geen meerderheid. 
Omdat de stemmen van B bij 2 van de 4 mogelijkheden doorslaggevend zijn, zeggen we: 

 2 1
4 2de machtsindex van B = =  

 
We gebruiken dus de volgende definitie van de machtsindex (mi) van een partij: 

aantal mogelijkheden waarbij de  voorstemmen van die partij doorslaggevend zijn voor de meerderheidmi
totaal aantal mogelijkheden waarbij die partij voorstemt

=

 

Wanneer er sprake is van vier partijen, zijn er meer mogelijkheden. We nemen de volgende 
situatie: partij A heeft 7 stemmen, partij B heeft 4 stemmen, partij C heeft 4 stemmen en 
partij D heeft 2 stemmen. 
Ook nu beslissen de partijen bij meerderheid van stemmen. 

6p 7  Bereken de machtsindex van A in deze nieuwe situatie.  

tabel 1 
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De verdeling van de stemmen kan tot vreemde situaties leiden wanneer er één partij is met 
weinig stemmen.  
Er zijn 3 partijen. Partij A heeft 6 stemmen, partij B 4 stemmen en partij C slechts 1 stem. 
De partijen B en C stellen nu een nieuwe verdeling voor waarbij A en B elk 5 stemmen 
hebben en C nog steeds 1 stem. Het aantal stemmen van C is dan weliswaar niet groter 
geworden, maar de machtsverhoudingen zijn wel veranderd. 

6p 8  Toon dit aan door in beide situaties de machtsindex van elk van de drie partijen te 
berekenen. 
 
We nemen nu een situatie met vijf partijen A, B, C, D en E.  
Partij A heeft 3 stemmen en de overige partijen hebben elk 1 stem. 

6p 9  Onderzoek of de machtsindex van A meer dan drie maal zo groot is als de machtsindex 
van B. 
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De wet van Benford 
 
 
In 1881 ontdekte Simon Newcomb een bijzondere eigenschap van sommige reeksen 
getallen. Hij keek steeds naar het begincijfer van de getallen in zo’n reeks en constateerde 
dat daarbij lage begincijfers veel vaker voorkomen dan hoge begincijfers. 
Een voorbeeld van zo’n reeks getallen zijn de beurskoersen die elke dag in de krant 
verschijnen. De lijst met beurskoersen van vrijdag 10 september 2004 begon met de 
getallen: 
17,75 9,15 5,30 28,07 11,02 6,66 39,67 18,73 1,59 1,53 24,29 41,00 
20,37 42,31 6,32 5,03 26,08 19,33 10,77 19,39 50,15 1,54 21,86 13,64 
Je kunt hier bijvoorbeeld zien dat bij deze reeks getallen het begincijfer 1 veel vaker 
voorkomt dan het begincijfer 6 (tien keer tegen twee keer). 
 
In 1938 deed Frank Benford uitgebreid onderzoek naar dit verschijnsel. Hij bekeek onder 
andere de wateroppervlakte van een groot aantal rivieren. Het resultaat van zijn onderzoek 
vind je in tabel 2. 
 
wateroppervlakte van rivieren 

begincijfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
frequentie 104 55 36 38 24 29 18 14 17

 
Je ziet dat lage begincijfers vaker voorkomen dan hoge. 

3p 10  Bereken in hoeveel procent van de waarnemingen in tabel 2 het begincijfer 1, 2 of 3 is. 
 
Het blijkt dat dit verschijnsel bij veel reeksen van getallen optreedt, bijvoorbeeld ook bij de 
lengte van rivieren of bij inwoneraantallen van gemeenten.  
Benford heeft een formule opgesteld waarmee je in dergelijke situaties de relatieve 
frequentie van de verschillende begincijfers kunt benaderen. Deze formule, die bekend staat 
als de wet van Benford, ziet er als volgt uit: 

 1( ) 100 log nF n
n
+⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
In deze formule is F(n) het percentage getallen met het begincijfer n (n = 1, 2, 3, …, 9). 
Bij getallenreeksen die voldoen aan de wet van Benford zal bijvoorbeeld ongeveer 17,6% 
van de getallen met het cijfer 2 beginnen, want ( )3

2(2) 100 log 17,6F = ⋅ ≈ . En in ongeveer 

60,2% van de gevallen zal het begincijfer 1, 2 of 3 zijn, want F(1) + F(2) + F(3) ≈ 60,2. 
 
Benford heeft aangetoond dat ook de oneindige rij opeenvolgende machten van het getal 2, 
de rij 1, 2, 4, 8, 16, … , voldoet aan deze wet. 
Maar het is de vraag of de wet van Benford ook geldt wanneer je je beperkt tot een 
beginstuk van deze rij. Om dat na te gaan, tellen we hoe vaak de cijfers 1, 2 of 3 als 
begincijfer voorkomen bij de eerste twaalf getallen uit deze rij. 

4p 11  Onderzoek of het percentage getallen met begincijfer 1, 2 of 3 bij deze twaalf getallen in 
overeenstemming is met de wet van Benford. 
 
De getallen die voorkomen in een groot financieel overzicht, voldoen meestal bij 
benadering aan de wet van Benford. Accountants maken daar tegenwoordig vaak gebruik 
van om mogelijke fraude bij het opstellen van dergelijke overzichten op te sporen. Zij gaan 
er daarbij van uit dat het bewust manipuleren van getallen door fraudeurs een andere 
verdeling van begincijfers oplevert dan de wet van Benford voorspelt. Als bijvoorbeeld 7% 
van de getallen in een financieel overzicht met het cijfer 9 begint, zal men dit overzicht 
vrijwel zeker nader onderzoeken. Immers: F(9) ≈ 4,6 en het geconstateerde percentage is 
ongeveer anderhalf keer zo veel. 
Bij het accountantskantoor Levrek & Partners hanteert men als vuistregel: er wordt nader 
onderzoek verricht als het waargenomen aantal getallen met begincijfer 8 meer dan 10% 
afwijkt van het door de wet van Benford voorspelde aantal. 

tabel 2 

Pagina: 1667Voor 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).



500048-2-15o 7 Lees verder 

In een financieel overzicht komen 12 726 getallen voor. Hiervan hebben 712 getallen als 
begincijfer een 8. 

4p 12  Onderzoek of dit voor Levrek & Partners voldoende aanleiding is voor nader onderzoek. 
 
 
 
Bevallen 
 
 
Uitgerekende datum 
In het ‘Moeders voor moeders babyboek’ staat dat 75% van de zwangere vrouwen bevalt 
tussen 14 dagen vóór en 14 dagen na de uitgerekende datum. Bij het bepalen van deze 
uitgerekende datum gaat men uit van een zwangerschap van 40 weken, dus 280 dagen. 
De zwangerschapsduur is bij benadering normaal verdeeld met een gemiddelde van 
280 dagen. 
Met behulp van deze gegevens kun je berekenen dat de bijbehorende standaardafwijking, 
afgerond op één decimaal, gelijk is aan 12,2 dagen. 
 
In 2002 vonden er in Nederland 199 205 bevallingen plaats. Van een aantal van deze 
bevallingen duurde de zwangerschap minder dan 36 weken. 

4p 13  Bereken bij hoeveel bevallingen dit het geval was. 
 
De standaardafwijking kan nauwkeuriger bepaald worden. 

4p 14  Bereken deze standaardafwijking in twee decimalen nauwkeurig. 
 
Jongen of meisje 
Volgens een krantenartikel uit 2000 waarvan hieronder twee fragmenten zijn opgenomen, is 
hevige zwangerschapsmisselijkheid een voorteken dat er een meisje op komst is. Althans, 
dat beweren Zweedse epidemiologen. 
 
Veel braken? Dan is er een meisje op komst! 
Hevige misselijkheid en veel braken in de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn er 
voortekenen van dat er een dochter op komst is. Dit melden vijf Zweedse epidemiologen in 
het internationale medische tijdschrift The Lancet. 
… 
Onder alle ruim één miljoen kinderen die tussen 1987 en 1995 in Zweden werden geboren, 
lag de verhouding jongens/meisjes op 51,4/48,6. De onderzoekers ontdekten dat bij de bijna 
zesduizend moeders die wegens hevige zwangerschapsmisselijkheid werden opgenomen, die 
verhouding 44,3/55,7 was. 
 
Op grond van dit onderzoek veronderstellen we het volgende: de kans dat een vrouw die 
wegens zwangerschapsmisselijkheid in het ziekenhuis wordt opgenomen een jongen krijgt, 
is 0,443. 
 
Drie vrouwen zijn in het ziekenhuis opgenomen wegens zwangerschapsmisselijkheid. 

4p 15  Bereken de kans dat de drie baby’s die uit deze zwangerschappen geboren worden van 
hetzelfde geslacht zijn.  
 
De epidemiologen waren voorzichtiger met hun conclusie dan de schrijvers van het 
krantenartikel. Zij concludeerden op grond van het onderzoek dat de kans op een jongen bij 
een zwangerschap met hevige misselijkheid kleiner is dan 0,514. Bij een significantieniveau 
van 1% is deze conclusie gerechtvaardigd door de geconstateerde verhouding 44,3/55,7 bij 
een steekproefomvang van ongeveer 6000. 
Het is maar de vraag of dezelfde conclusie ook gerechtvaardigd zou zijn als de 
jongens/meisjes-verhouding 44,3/55,7 bij een steekproefomvang van 600 was opgetreden, 
dus als men 266 jongens had geteld in een steekproef van 600 kinderen. 

5p 16  Onderzoek of de epidemiologen in dat geval dezelfde conclusie hadden mogen trekken. 
Gebruik ook hier een significantieniveau van 1%. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

artikel 
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Clavarin 
 
 
Apotheker Veelman verkoopt het medicijn Clavarin. Dit medicijn wordt in strippen van 
10 tabletten op de markt gebracht. 
Veelman koopt enkele keren per jaar een gelijk aantal strippen bij de fabrikant. De prijs p, 
die Veelman per strip moet betalen, hangt af van het aantal bestelde strippen. Er geldt de 
formule: 

 p = 3 – 0,0002q 

In deze formule is p de prijs per strip in euro’s en q de bestelgrootte, het aantal strippen dat 
Veelman elke keer koopt. Een bestelling mag niet groter zijn dan 6000 strippen. 
Behalve de prijs voor de strippen heeft Veelman nog andere kosten: 

• Voor elke bestelling betaalt Veelman 100 euro aan de fabrikant voor de afhandelingskosten. 
• De voorraadkosten voor Veelman zijn 0,20 euro per strip per jaar. 

Veelman verkoopt elk jaar 30 000 strippen Clavarin aan zijn klanten. De verkoop ligt het 
hele jaar door op hetzelfde niveau. 
 
De prijs per strip is zo laag mogelijk bij een bestelgrootte van 6000 strippen. Daarom 
bestelde Veelman tot nu toe 5 keer per jaar 6000 strippen. Hij vraagt zich nu af of het 
voordeliger is om 6 maal per jaar een bestelling ter grootte van 5000 strippen te plaatsen. 

5p 17  Onderzoek of het voor Veelman voordeliger is om van een bestelgrootte van 6000 strippen 
over te gaan op een bestelgrootte van 5000 strippen. 
 
Het aantal bestellingen dat Veelman per jaar doet, noemen we n. Omdat Veelman per jaar 
30 000 strippen afneemt, geldt voor het aantal strippen q dat hij per keer bestelt: 

 30 000q
n

=  

We vatten de verschillende kostenposten voor Veelman samen: 
• inkoopkosten: per strip 3 – 0,0002q euro; 
• afhandelingskosten: 100 euro per bestelling; 
• voorraadkosten: per strip 0,20 euro per jaar. 

 
Veelman verkoopt Clavarin aan zijn klanten voor 4,50 euro per strip. De jaarlijkse 
opbrengst hiervan is dus 30 000 ⋅  4,50 = 135 000 euro. 
We kunnen de inkoopkosten voor de strippen uitdrukken in n. Per strip zijn deze 

inkoopkosten gelijk aan 30000 63 0,0002 3
n n

− ⋅ = − . 

De inkoopkosten per jaar voor alle 30 000 strippen zijn dan 18000090000
n

− . 

Zo kunnen we ook de andere kostenposten uitdrukken in n. Dat levert de volgende formule 
op voor de winst W (in euro’s), die Veelman jaarlijks heeft op de verkoop van de  
30 000 strippen: 

 17700045000 100W n
n

= − +  (n ≥ 5) 

5p 18  Toon de juistheid van deze formule aan. 
 

Als je de grafiek van 177 00045000 100y x
x

= − +  tekent, zie je dat deze grafiek dalend is. 

Veelman kan dus het beste zo weinig mogelijk bestellingen per jaar doen om een zo groot 
mogelijke winst te realiseren. 
Dat de grafiek van y dalend is, kun je ook nagaan met behulp van de afgeleide van y. 

4p 19  Stel een formule voor de afgeleide van y op en toon met behulp van deze afgeleide aan dat 
de grafiek van y dalend is. 
 
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen wiskunde A1,2 VWO kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken.
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Zonnebloemen 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 1  • L(0) = 1  1  
• L(1) ≈ 1,8145  1  
• De groeifactor is dus 1,8145  (of 1,814 of 1,81)  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • (De groei is logistisch en) de grenswaarde is 400  2  
• De groei is exponentieel tot de waarde 200  1  
• beschrijven hoe de vergelijking L(t) = 200 met de GR opgelost kan worden  1  
• t = 10   1  

 
Maximumscore 4 

 3  • L(9) ≈ 141  1  
• beschrijven hoe H(9) met de GR berekend kan worden  1  
• H(9) ≈ 135  1  
• Het verschil is (ongeveer) 6  1  

 
Maximumscore 3 

 4  • 0,64 1
400

xy x x ⎛= + ⋅ ⋅ −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  herleiden tot 0,64 0,64

400
xy x x x= + − ⋅   1  

• 21,64 0,0016y x x= −   1  
• a = –0,0016 en b = 1,64  1  

 
Maximumscore 5 

 5  • het tekenen van de lijn y = x   1  
• het aangeven van de beginwaarde 90  1  
• het tekenen van de lijn y = 300  1  
• het tekenen van de webgrafiek  1  
• het antwoord: 4 weken later (of bijna 4 weken later)  1  

 

400

300

200

100

0
0 200 400 600

y

x100 300 500
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Macht 
 
Maximumscore 3 

 6  • Er moeten in totaal ten minste 161 voorstemmers zijn    1  
• De overige landen moeten dus ten minste 148 voorstemmers opleveren  1  
• het antwoord 148, 149, …, 160  1  

 
Maximumscore 6 

 7  • het uitschrijven van de 8 mogelijkheden waarbij A voor stemt  2  
• Voor een meerderheid zijn ten minste 9 stemmen nodig  1  
• Bij 6 mogelijkheden heeft A een beslissende invloed  2  
• De machtsindex van A is dus 6 3

8 4( )=    1  
 
Indien bij het eerste antwoordelement een mogelijkheid ontbreekt  –1  
Indien bij het eerste antwoordelement twee of meer mogelijkheden ontbreken  –2  
 
Maximumscore 6 

 8  • In de oude situatie zijn de voorstemmen van A altijd doorslaggevend en die van B en C 
nooit   2  

• De machtsindex van A is dus 1 en zowel de machtsindex van B als de machtsindex van C 
is 0   1  

• In de nieuwe situatie is het aantal voorstemmen van elke partij doorslaggevend bij 2 van de 
4 mogelijkheden  2  

• De drie partijen hebben nu elk een even grote machtsindex, namelijk 4
2   1  

 
Maximumscore 6 

 9  • Voor een meerderheid zijn ten minste 4 stemmen nodig  1  
• Bij 14 van de 16 mogelijkheden waarbij A voorstemt, zijn deze stemmen doorslaggevend  1  
• De machtsindex van A is dus ( )714

16 8=   1  
• Bij 2 van de 16 mogelijkheden waarbij B voorstemt, zijn deze stemmen doorslaggevend  1  
• De machtsindex van B is dus ( )2 1

16 8=   1  
• De machtsindex van A is (zeven maal) dus meer dan drie maal zo groot als de machtsindex 

van B   1  
 
De wet van Benford 
 
Maximumscore 3 

Antwoorden Deel- 
scores

 10  • Het totale aantal waarnemingen is 335  1  
• De cijfers 1, 2 en 3 komen samen 195 keer voor  1  
• Dat is 58,2% (of 58%)  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • De volgende getallen in deze reeks zijn 32, 64, 128, 256, 512, 1024 en 2048  1  
• De begincijfers 1, 2 of 3 komen 8 keer voor  1  
• Dat is samen ongeveer 67%   1  
• een gemotiveerde conclusie   1  

 
Maximumscore 4 

 12  • De wet van Benford voorspelt (ongeveer) 5,115% getallen met begincijfer 8  1  
• Dat zijn 651 getallen  1  
• 712 wijkt 9,4% af van 651  1  
• de conclusie: dit is niet voldoende aanleiding voor nader onderzoek  1  
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Bevallen 
 
Maximumscore 4 

Antwoorden Deel- 
scores

 13  • Berekend moet worden   1 P( 252 | µ 280, σ 12, 2)X < = =  
• beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden   1  
• Deze kans is (ongeveer) 0,0109  1  
• het antwoord (ongeveer) 2164  1  

 
Opmerking 
Als is gerekend met 1

2P( 251 | µ 280, σ 12,2),X < = =  hiervoor geen punten in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 4 

 14  • Opgelost moet worden P   1 (266 294 | µ 280, σ ?) 0,75X≤ ≤ = = =  
• beschrijven hoe de GR gebruikt kan worden om σ te berekenen  2  
• het antwoord σ ≈ 12,17  1  

 
Opmerking 
Als is gerekend met 1 1

2 2P(266 293 | µ 280, σ ?) 0,75,X< < = = =  hiervoor geen punten in 
mindering brengen. 
 
Maximumscore 4 

 15  • drie jongens of drie meisjes  1  
• De kans is   2 3 30,443 0,557+  
• het antwoord 0,2597 (of 0,26)  1  

 
Maximumscore 5 

 16  • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,514 wordt getoetst tegen p < 0,514   1  
• het inzicht dat P(X ≤ 266 ⎜ n = 600, p = 0,514) moet worden berekend  1  
• beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden  1  
• De kans is (ongeveer) 0,0003  1  
• Deze uitkomst is kleiner dan 0,01 dus de conclusie blijft dezelfde  1  
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Clavarin 
 
Maximumscore 5 

Antwoorden Deel- 
scores

 17  • Bij een bestelgrootte van 6000 strippen kosten de strippen 30 000 × 1,80 = 54 000 euro  1  
• De andere kosten zijn dan 600 + 500 = 1100 euro  1  
• Bij een bestelgrootte van 5000 strippen kosten de strippen 30 000 × 2,00 = 60 000 euro  1  
• De andere kosten zijn dan 500 + 600 = 1100 euro  1  
• Een bestelgrootte van 5000 strippen is dus niet voordeliger  1  

 
Maximumscore 5 

 18  • De jaarlijkse afhandelingskosten zijn 100n  1  

• De jaarlijkse voorraadkosten zijn 1 30000 30000,20
2 n n
⋅ ⋅ =   1  

• De jaarlijkse kosten zijn 180000 3000 17700090000 100 90000 100n n
n n

− + + = + −
n

  1  

• 
177000135000 90000 100W n   1 

n
⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

• de rest van de herleiding  1  
 
Maximumscore 4 

 19  • 2
177000100y

x
′ = − −   2  

• aantonen dat  altijd negatief is (en y dus dalend is)  2 y′  
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
 
 
 

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 1 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 10 is een bijlage 
toegevoegd.  

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. 
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400014-1-17o  2 Lees verder 

Kentekens 
 
 
Elk land geeft kentekens uit voor personenauto’s. Op een kenteken staat een code die 
bestaat uit een combinatie van cijfers en/of letters. In Nederland gebruikt men al sinds de 
jaren vijftig een systeem met drie groepjes van elk twee letters of twee cijfers. Men begon 
toen met: 2 letters − 2 cijfers − 2 cijfers (bijvoorbeeld: FK – 17 – 34). In tabel 1 staat een 
overzicht van het verdere verloop. Ga ervan uit dat elke periode uit tabel 1 op 1 januari 
begint. 
 
periode  kentekenserie voorbeeld aantal gebruikte 

kentekens 
totaal aantal 
gebruikte  
kentekens 

 ....... − 1964 2 letters − 2 cijfers − 2 cijfers FK − 17 − 34 2 000 000 2 000 000 
1965 − 1972 2 cijfers − 2 cijfers − 2 letters 54 − 23 − GD 3 000 000 5 000 000 
1973 − 1977 2 cijfers − 2 letters − 2 cijfers 78 − PH − 12 3 000 000 8 000 000 
1978 − 1990 2 letters − 2 cijfers − 2 letters ZR − 95 − DD 5 000 000 13 000 000 
1991 − 1998 2 letters − 2 letters − 2 cijfers KM − MN − 05 5 000 000 18 000 000 
1999 − ....? 2 cijfers − 2 letters − 2 letters 19 − JP − PL 5 000 000 23 000 000 

 
Niet alle 26 letters van het alfabet worden gebruikt voor de kentekens van personenauto’s: 
sommige letters worden bijvoorbeeld gebruikt voor vrachtauto’s of motoren. De cijfers 
worden wel alle tien (0 tot en met 9) gebruikt. Uiteindelijk zijn er in de periode tot en met 
1964 voor personenauto’s ongeveer 2 miljoen kentekens van de vorm  
2 letters − 2 cijfers − 2 cijfers gebruikt. Dat is veel minder dan het aantal kentekens dat 
gebruikt had kunnen worden als men voor personenauto’s wel alle 26 letters en alle 
10 cijfers had kunnen gebruiken. 

4p 1  Bereken hoeveel minder dat is. 
 
Je kunt je afvragen of het totaal aantal gebruikte kentekens in Nederland gedurende de 
periode 1965-1998 exponentieel groeide. 

4p 2  Toon aan dat het totaal aantal gebruikte kentekens vanaf 1965 tot en met 1998 niet 
exponentieel is gegroeid. 
 
Neem aan dat het totaal aantal gebruikte kentekens voor personenauto’s vanaf 1978 wel 
exponentieel groeide. 
 

3p 3  Bereken voor de periode vanaf 1978 de groeifactor per jaar in twee decimalen nauwkeurig.  
 
Als de kentekenserie waarmee in 1999 begonnen wordt uitgeput geraakt is, zal overgestapt 
moeten worden op een nieuwe serie kentekens. Neem het volgende aan: 

• de nieuwe serie kentekens is van de vorm 2 letters – 2 letters – 2 letters; 
• 10% van alle mogelijke kentekens van deze serie zal gebruikt worden voor personenauto’s; 
• het totaal aantal gebruikte kentekens voor personenauto’s groeit exponentieel vanaf 1999 

met een groeifactor van 1,04 per jaar. 
6p 4  In welk jaar zal ook de serie 2 letters – 2 letters – 2 letters voor personenauto’s uitgeput 

raken? Licht je antwoord toe. 

tabel 1 
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Vruchtwisseling 
 
 
Vruchtwisseling is een begrip uit de landbouw. Vruchtwisseling houdt in dat op een stuk 
grond nooit twee achtereenvolgende jaren hetzelfde gewas verbouwd wordt. De grond ligt 
ook regelmatig braak, dat wil zeggen dat er niets wordt verbouwd. Vruchtwisseling vindt 
onder andere plaats om te voorkomen dat landbouwgrond door een te eenzijdig gebruik 
uitgeput raakt. 
 
In deze opgave bekijken we een eenvoudig model voor vruchtwisseling, waarbij we uitgaan 
van één stuk grond van een boer. Deze boer heeft voor dit stuk grond elk jaar drie 
mogelijkheden: aardappels verbouwen, groente verbouwen of braak laten liggen. 
Hij gaat als volgt te werk:  

• als hij aardappels heeft verbouwd dan laat hij het daaropvolgende jaar altijd de grond braak 
liggen; 

• nadat de grond een jaar braak heeft gelegen, verbouwt de boer altijd groente op de grond; 
• na de groente laat hij de grond een jaar braak liggen óf hij verbouwt aardappels; beide 

mogelijkheden hebben daarbij evenveel kans. 
 
De drie mogelijkheden met de bijbehorende overgangskansen kunnen met behulp van een 
graaf worden weergegeven. 

3p 5  Teken zo’n graaf. 
 
Neem aan dat hij in 1999 de grond braak liet liggen. 

5p 6  Toon aan dat er een kans is van 1
2  dat in 2005 groente verbouwd wordt. 

 
Bij het beschreven model kan ook een overgangsmatrix P voor de jaarlijkse 
overgangskansen worden opgesteld. 
De zevende macht van P is hieronder deels gegeven. 
 
   dit jaar   
  a b g  
 aardappels 1

8  1
4  3

16   

over 7 jaar braak * 
3
8  16

7  = P7 

 groente * * *  

 
4p 7  Geef de ontbrekende elementen van P7. Licht je antwoord toe. 

 
De veertiende macht van P is hieronder gegeven. De elementen van P zijn afgerond op 
drie decimalen. 
 
   dit jaar   
  a b g  
 aardappels 0,203 0,195 0,203  
over 14 jaar braak 0,406 0,398 0,398 = P14 

 groente 0,391 0,406 0,398  
 
Neem aan dat de boer vanaf 1995 op deze manier te werk is gegaan en ook in de toekomst 
zo zal blijven handelen. We bekijken nu de periode van 2010 tot 2030. 

4p 8  Gedurende hoeveel van deze 20 jaar zal de grond naar verwachting braak liggen? Licht je 
antwoord toe. 
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Verf 
 
 
Normale houtverf bestaat voor ongeveer de helft uit oplosmiddel (terpentine). Wanneer de 
verf droogt, verdampt dit oplosmiddel. Daardoor is zulke verf schadelijk voor het milieu. 
De laatste jaren is high-solidverf in opkomst. High-solidverf bevat veel minder oplosmiddel 
en is daardoor minder schadelijk voor het milieu. 
De stichting WERK heeft als werkgelegenheidsproject voor jongeren een verffabriekje 
opgezet. Er wordt normale verf en high-solidverf geproduceerd.  
 
High-solidverf wordt verkocht in blikken met het opschrift: inhoud 750 ml verf. De 
vulmachine staat afgesteld op een gemiddelde van 760 ml en heeft een standaarddeviatie 
van 4,5 ml. Neem aan dat de inhoud normaal verdeeld is. 
Een verfwinkel bestelt bij WERK 150 liter high-solidverf (1 liter = 1000 ml). 

4p 9  Bereken hoeveel blikken in de bestelling naar verwachting minder dan 750 ml zullen 
bevatten.  
 
De twee verfsoorten bestaan uit oplosmiddel en bindmiddel (zie tabel 2), en verder uit een 
kleine hoeveelheid kleurstoffen en hulpstoffen. 
 

benodigd per liter normale verf per liter high-solidverf 

oplosmiddel 0,5 liter 0,25 liter 
bindmiddel 0,5 kg 0,75 kg 
 
Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van grondstoffen die door een sponsor gratis ter 
beschikking worden gesteld. Afgesproken is dat de sponsor wekelijks maximaal 400 liter 
oplosmiddel en maximaal 600 kg bindmiddel levert, en voldoende kleurstoffen en 
hulpstoffen. 
 
Met de beschikbare apparatuur kan per week ten hoogste 500 liter  
high-solidverf worden gemaakt. Voor normale verf heeft de apparatuur ruimschoots 
voldoende capaciteit. 
 
In het kader van een milieuplan heeft men afgesproken dat ten minste 25% van de totale 
hoeveelheid geproduceerde verf high-solidverf zal zijn. 
 
Stel dat er wekelijks x liter normale verf en y liter high-solidverf geproduceerd worden. Met 
behulp van bovenstaande informatie kunnen de grenslijnen van het toegestane gebied 
worden gevonden. 

tabel 2 
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In figuur 1 zijn al enkele grenslijnen van het toegestane gebied getekend. Figuur 1 staat ook 
op de uitwerkbijlage. 

5p 10  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het toegestane gebied. Licht je werkwijze toe. 
 
De normale verf wordt verkocht voor 6 euro per liter, de high-solidverf voor 8 euro per 
liter. 
 

6p 11  Onderzoek hoeveel van elke soort verf er wekelijks geproduceerd moet worden om een zo 
groot mogelijke opbrengst te behalen. 
 
De opbrengst gaat naar de stichting WERK, maar daar staat tegenover dat deze stichting 
ook de productiekosten betaalt. 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de winst W (in euro per week) als volgt afhangt van x en y: 
 
  W = 0,003x2 − 0,2x + 0,005y2 − y − 800 
 
Men spreekt af nog een stap verder te gaan dan het milieuplan: elke week zal precies 
evenveel high-solidverf als normale verf geproduceerd worden. 
 
Met deze afspraak, en alle eerder genoemde voorwaarden, is het mogelijk dat er verlies 
wordt gemaakt. Het is dan echter ook mogelijk dat er winst wordt gemaakt. 
 

5p 12  Bereken hoe groot het verlies per week maximaal is. 
 

4p 13  Bereken eveneens de maximaal mogelijke winst per week. 

0
0

100

1000

100 1000
x

yfiguur 1 
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Master Mind  
 
 
Master Mind is een denkspel voor 2 spelers: een speler (codemaker) maakt een geheime 
kleurencode. De andere speler (codebreker) probeert door raden en combineren achter die 
kleurencode te komen in zo weinig mogelijk beurten. Het spel kan in verschillende 
varianten worden gespeeld. Deze opgave gaat over één van die varianten. 
 
De kleurencode bestaat uit 4 posities. De codemaker kiest voor elk van die vier posities een 
kleur. De codemaker moet daarbij kiezen uit de 7 kleuren rood, geel, groen, blauw, oranje, 
zwart en wit. Elke kleur mag maximaal één keer in de geheime code voorkomen. Voor de 
kleuren zullen we achtereenvolgens de volgende afkortingen gebruiken: ro, ge, gr, bl, or, 
zw en wi. Een voorbeeld van een code is [ro, bl, or, ge]. Bij deze code is de eerste positie 
rood, de tweede blauw, de derde oranje en de vierde geel. 
 
Bij elke beurt doet de codebreker een poging om de geheime code te raden; de codemaker 
geeft bij elke beurt het resultaat, dat wil zeggen: 
hoeveel kleuren staan op de juiste positie en 
hoeveel kleuren komen wel in de code voor, maar staan niet op de juiste positie.  
 
Een voorbeeld:  
De geheime code is [ro, or, zw, bl]. De codebreker raadt [bl, or, zw, wi]. De codemaker 
geeft dan als resultaat: 2 kleuren staan op de juiste positie, 1 kleur komt wel in de code 
voor maar staat niet op de juiste positie. We geven dit resultaat verkort weer met [2, 1]. In 
de volgende beurt raadt de codebreker [or, zw, zw, wi]. Het resultaat is nu: [1, 1].  
Merk op dat het bij het raden is toegestaan om een kleur meer dan één keer te gebruiken. 
 

2p 14  Waarom is het niet mogelijk om [3, 1] als resultaat te krijgen? 
 
Het is mogelijk dat de codebreker de eerste beurten gebruikt om te bepalen uit welke vier 
kleuren de geheime code bestaat. Door steeds per beurt maar één kleur te nemen, kan 
eenvoudig worden nagegaan of deze kleur wel of niet in de code is opgenomen. Zo kan in 
de eerste beurt bijvoorbeeld [ro, ro, ro, ro] worden geraden, in de tweede beurt [or, or, or, 
or], vervolgens [ge, ge, ge, ge], enzovoort. 
 
Petra heeft op deze manier de eerste beurten gebruikt om te bepalen uit welke vier kleuren 
de geheime code bestaat. Ze gebruikt in haar volgende beurt alleen deze vier kleuren. 

3p 15  Bereken de kans dat het resultaat van haar volgende beurt [4, 0] is. 
 
In de rest van de opgave gaan we ervan uit dat Petra altijd op de hiervoor beschreven 
manier het spel begint om de vier kleuren van de geheime code te bepalen. Zij heeft 
minimaal drie en maximaal zes beurten nodig om te bepalen uit welke vier kleuren de 
geheime code bestaat.  
 
Het is mogelijk dat zij precies vier beurten nodig heeft om te bepalen uit welke vier kleuren 
de geheime code bestaat terwijl het resultaat van de vierde beurt [0, 0] is. 

3p 16  Leg uit hoe dat kan. 
 
Je kunt de kansverdeling berekenen van het aantal beurten dat nodig is voor het bepalen van 
de vier kleuren van de geheime code. Deze kansverdeling staat gedeeltelijk in tabel 3. 
 
aantal beurten 3 4 5 6 
kans 1

35    20
35  

 
7p 17  Bereken de verwachtingswaarde van het aantal beurten dat nodig is voor het bepalen van de 

vier kleuren van de geheime code. 

tabel 3 
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Tanken 
 
 
De onderstaande tekst is afkomstig uit een artikel uit een landelijk dagblad van 
augustus 1997. 
 

 
Om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van ‘tanken in het buitenland’ bekijken 
we in de vragen 18 en 19 een vereenvoudigd voorbeeld:  
Jan gebruikt zijn auto voor het doen van boodschappen en voor het afleggen van 
familiebezoekjes in de directe omgeving. Jan woont op 200 km afstand van het 
dichtstbijzijnde buitenlandse tankstation. Hij maakt een aparte rit als hij in het buitenland 
gaat tanken. Als hij in Nederland tankt, hoeft hij daar niet extra voor te rijden. Hij rijdt 1 
op 10, dat wil zeggen dat zijn auto met 1 liter benzine 10 km rijdt. Als hij tankt, tankt hij 
altijd precies 50 liter. 
 
Ga uit van de in het artikel genoemde benzineprijzen. 
Jan redeneert op de manier van het artikel: “mijn voordeel is 3 gulden per liter; zelfs als ik 
daar de kosten van het heen en weer rijden van aftrek, heb ik nog voordeel”. 

4p 18  Laat met een berekening zien dat het voordeel van Jan per keer dat hij in het buitenland 
gaat tanken volgens deze redenering 70 gulden bedraagt. 
 
Jan merkt al snel dat er iets mis is met zijn redenering. Hij is meer geld kwijt dan toen hij in 
Nederland tankte. Om een eerlijke vergelijking te maken tussen tanken in Nederland en 
tanken in het buitenland moet hij voor beide situaties de kosten berekenen per 
gebruikskilometer. Een gebruikskilometer is elke afgelegde kilometer die niet gereden 
wordt om te tanken. In Jans geval is er dus sprake van het afleggen van gebruikskilometers 
bij bijvoorbeeld familiebezoekjes of boodschappen doen. 
 

5p 19  Hoe groot is het voordeel per gebruikskilometer bij tanken in Nederland vergeleken met 
tanken in het buitenland voor Jan? Licht je antwoord toe met een berekening. 
 
We bekijken nu een wat algemenere situatie: de benzineprijs in Nederland noemen we N (in 
gulden per liter), de benzineprijs in het buitenland noemen we B (in gulden per liter) en de 
afstand tot het dichtstbijzijnde buitenlandse tankstation noemen we x (in km). Voor het 
voordeel bij tanken in het buitenland V (in gulden) per gebruikskilometer geldt dan: 

  250,08
312,5

BV N
x

⋅
= ⋅ −

−
 

Hierbij gaan we ervan uit dat: 
• auto’s 1 op 12,5 rijden: elke auto rijdt 12,5 km op 1 liter benzine; 
• een eigenaar van een auto bij een tankbeurt altijd 50 liter tankt; 
• een eigenaar van een auto altijd een aparte rit maakt om in het buitenland te tanken. 

 
5p 20  Toon aan dat deze formule juist is. 

 
Men wil de benzineprijs in Nederland zodanig vaststellen dat er geen voordeel bij tanken in 
het buitenland is voor mensen die 15 kilometer of verder van het dichtstbijzijnde 
buitenlandse tankstation wonen. De benzineprijs in Nederland is dan een vast percentage 
hoger dan de benzineprijs in het buitenland ongeacht de benzineprijs in het buitenland. 

4p 21  Toon dat aan. 
 

…………De enige reden waarom de benzine in Nederland niet veel duurder mag zijn dan in België of in 
Duitsland is het benzinetoerisme. Hoe groter het prijsverschil, hoe meer kilometers mensen afleggen om 
goedkoop te tanken aan gene zijde. Stel de prijs in Nederland is 5 gulden per liter en die in Duitsland is 
2 gulden per liter. Dan levert een volle tank van 50 liter een voordeel op van 150 gulden. Bij een verbruik van 
1 op 10 betaalt een benzinetoerist 20 cent per kilometer aan benzine (de Duitse prijs) en kan hij voor het 
uitgespaarde bedrag 750 kilometer rijden, dat is 375 km heen en weer. Bij een dergelijk prijsverschil zou zelfs 
iemand uit Den Helder nog in Duitsland kunnen gaan tanken, ware het niet dat hij met een halfvolle tank zou 
moeten vertrekken om de grens te halen en met een half lege thuis zou komen…………..

artikel 

Einde 
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Vraag 10 

 Uitwerkbijlage bij vraag 10 

Examen VWO 2004 
 
Tijdvak 1 
Dinsdag 1 juni 
13.30 – 16.30 uur 
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inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens 
aan de Citogroep te verstrekken. 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Kentekens  
 
Maximumscore 4 

 1  • Het aantal mogelijkheden met de letters is 262  1  
• Het aantal mogelijkheden met de cijfers is 104  1  
• Het totaal aantal mogelijkheden is 6 760 000  1  
• het antwoord 4 760 000   1  

 
Maximumscore 4 

 2  • het tekenen van de punten op enkellogaritmisch papier, bijvoorbeeld  3  

• de conclusie dat het totaal aantal gebruikte kentekens voor personenauto’s niet exponentieel 
groeit omdat de getekende punten niet op een rechte lijn liggen  1  

of 

• De jaarlijkse groeifactor voor bijvoorbeeld de periode 1965-1972 is 

1
85 1,12

2
  ≈ 
 

  2  

• De jaarlijkse groeifactor voor bijvoorbeeld de periode 1991-1998 is 

1
818 1,04

13
  ≈ 
 

  1  

• de conclusie dat het totaal aantal gebruikte kentekens voor personenauto’s niet exponentieel 
groeit omdat de jaarlijkse groeifactoren niet gelijk zijn  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
1

tijd in jaren

aantal in
miljoenen

2

10
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Maximumscore 3 

 3  • De groeifactor voor de periode 1978-1998 is 18
8  (of 2,25)  1  

• De groeifactor per jaar voor de periode 1978-1998 is
1
2118

8
 
 
 

  1  

• het antwoord ongeveer 1,04  1  
 
Opmerking 
Als de groeifactor juist is berekend uitgaande van de periode 1978-1990 of 1991-1998, 
geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 6 

 4  • Het totaal aantal mogelijke kentekens van de nieuwe serie is 266  1  
• Het totaal aantal uit te geven kentekens van de nieuwe serie voor personenauto’s is  

0,1 ⋅  266 = 30 891 578   1  
• Het totaal aantal mogelijke uitgegeven kentekens voor personenauto’s is 53 891 578  1  
• 18⋅1,04t = 53,89 (of 54) geeft t ≈ 27,96  2  
• het antwoord: in het jaar 2026  1  

 
Opmerking  
Als door afronden met 54 in plaats van 53,89 is gerekend (waardoor het eindantwoord 2027 
wordt), hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Vruchtwisseling 
 
Maximumscore 3 

 5  • drie knooppunten: aardappels, braak en groentes  1  
• De overgangskansen van a → b en van b → g zijn 1  1  
• De overgangskansen van g → a en van g → b zijn 0,5  1  

Opmerking 
Voor elke ontbrekende of foutieve pijl of kans 1 punt aftrekken. 
 

Antwoorden Deel- 
scores

a b

g

1
2

1
2

1

1
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Maximumscore 5 

 6  • de mogelijkheid b-g-a-b-g-b-g  1  
• De kans op b-g-a-b-g-b-g is 1⋅0,5⋅1⋅1⋅0,5⋅1  1  
• de mogelijkheid b-g-b-g-a-b-g  1  
• De kans op b-g-b-g-a-b-g is 1⋅0,5⋅1⋅0,5⋅1⋅1  1  

• de conclusie 1
4

+ 1
4

 = 1
2

  1  

of 

• Gevraagd wordt het element b → g van de zesde macht van de overgangsmatrix   1  

• de overgangsmatrix, bijvoorbeeld 
0 0 0,5
1 0 0,5
0 1 0

 
 
 
 
 

  1  

• de tweede macht van de overgangsmatrix  
0 0,5 0
0 0,5 0,5
1 0 0,5

 
 
 
 
 

  1  

• de vierde macht van de overgangsmatrix 
0 0,25 0, 25

0,5 0,25 0,5
0,5 0,5 0, 25

 
 
 
 
 

 (of alleen de middelste kolom)  1  

• de conclusie ( )
0,25

11 0 0,5 0,25 0,5
2

0,5

 
 ⋅ = = 
 
 

  1  

Maximumscore 4 

 7  • Het element in de eerste kolom op de derde rij is 1
2

  1  

• de toelichting, bijvoorbeeld: omdat na aardappels altijd braak komt, is de overgangskans 
a → g over 7 jaar hetzelfde als de overgangskans b → g over 6 jaar en die laatste is in 
vraag 6 gegeven  1  

• De ontbrekende elementen zijn (van links naar rechts) 3
8

, 3
8

, 3
8

  1  

• de toelichting, bijvoorbeeld: de som van de getallen in een kolom moet 1 zijn  1  
 
Maximumscore 4 

 8  • De verhouding a : b : g is in elke kolom ongeveer gelijk  2  
• Over langere tijd zal de grond 40% van de tijd braak liggen  1  
• het antwoord 8 jaar  1  

 
Verf 
 
Maximumscore 4 

 9  • X = 750 geeft Z = −2,22  1  
• P(X ≤ 750) = 0,0132  1  

• 
150000

750
 = 200 blikken (of 150000

760
)  1  

• het antwoord 3 (of 2,6 of 2)  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 10  • de constatering dat de getekende lijnen bij de beperkingen voor de hoeveelheden 
oplosmiddel en bindmiddel horen  1  

• het tekenen van de lijn y = 500  1  
• de voorwaarde 1

3y x≥   1  

• het tekenen van de lijn 1
3y x=   1  

• het aangeven van het toegestane gebied  1  

 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

0
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3
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Maximumscore 6 

 11  • opbrengst = 6x + 8y   1  
• het tekenen van minstens één iso-opbrengstlijn  2  
• het opstellen van de vergelijkingen 0,5x + 0,25y = 400 en 0,5x + 0,75y = 600 van de 

voorgetekende lijnen  1  
• de conclusie: 600 liter normale verf en 400 liter high-solidverf met een argumentatie 

waarom deze waarden leiden tot een maximale opbrengst  2  
 
Indien x = 600 en y = 400 niet zijn berekend, maar afgelezen uit de figuur zonder controle 
via de vergelijkingen  −1  
 

of 

• opbrengst = 6x + 8y   1  
• O = 6700 in (450, 500)  1  
• O = 6800 in (600, 400)  1  
• O = 5942,86 in ( 5

7685 , 4
7228 ) (of (685,7; 228,6))  2  

• de conclusie: 600 liter normale verf en 400 liter high-solidverf  1  
 
Indien is uitgegaan van een toegestaan gebied begrensd door de x-as, de y-as en de beide 
voorgetekende lijnen  −2  
 
Indien de snijpunten niet zijn berekend, maar afgelezen uit de figuur zonder controle via de 
vergelijkingen  −1  
 
Maximumscore 5 

 12  • x = y    1  
• W = 0,008x2 − 1,2x − 800  1  
• x = 75 in maximale verliessituatie met toelichting (bijvoorbeeld tekenschema van W' of 

grafiek van W is dalparabool)  2  
• Het maximale verlies is 845 euro  1  

 
Maximumscore 4 

 13  • de constatering dat het maximum optreedt in het snijpunt van x = y en 0,5x + 0,75y = 600  2  
• x = 480  1  
• De maximale winst is 467,20 euro  1  

 
Master Mind 
 
Maximumscore 2 

 14  • Als er 3 kleuren op de goede positie staan kan de laatste nog maar op één positie staan, 
namelijk zijn eigen positie  1  

• Dan zijn er dus 4 goed  1  
 
Maximumscore 3 

 15  • Bij 4 verschillende kleuren zijn er 4! = 24 verschillende volgordes mogelijk  2  
• Omdat slechts 1 volgorde de juiste is, is het antwoord 1

24   1  
 
Maximumscore 3 

 16  • Bij de eerste drie beurten zat 2 keer het resultaat [0, 0]  1  
• Na de vierde beurt heeft zij drie kleuren uitgesloten  1  
• De geheime code moet uit de resterende vier kleuren bestaan  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 7 

 17  • 4 keer een goede kleur gokken heeft kans 34 2 1 1
7 6 5 4 35⋅ ⋅ ⋅ =   1  

• Drie kleuren uitsluiten in 4 keer raden kan op 3 manieren, namelijk: goed/fout/fout/fout, 
fout/goed/fout/fout, fout/fout/goed/fout  1  

• Iedere manier heeft kans 34 2 1 1
7 6 5 4 35⋅ ⋅ ⋅ =   1  

• De kans om in 4 beurten de kleuren van de code te bepalen is 4
35   1  

• De kans om de kleuren van de code in 5 beurten te raden is 1 – 1
35  − 4

35  − 20
35  = 10

35   1  

• De verwachtingswaarde is 10 201 4
35 35 35 353 4 5 6⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅   1  

• het antwoord 5,4  1  
 
Tanken 
 
Maximumscore 4 

 18  • Een rit om te tanken is in totaal 400 km  1  
• Daarvoor is 40 liter benzine nodig  1  
• Dat kost 40 ⋅  2 = 80 gulden  1  
• Het voordeel is 150 − 80 = 70 gulden  1  

 
Maximumscore 5 

 19  • Bij tanken in Nederland kan hij per 50 liter 500 gebruikskilometers rijden  1  
• 1 gebruikskilometer bij tanken in Nederland kost ƒ 0,50  1  
• Bij tanken in het buitenland kan hij per 50 liter 100 gebruikskilometers rijden  1  
• 1 gebruikskilometer bij tanken in het buitenland kost 1 gulden  1  
• Het voordeel per gebruikskilometer bij tanken in Nederland is ƒ 0,50  1  

 
Maximumscore 5 

 20  • Bij tanken in Nederland kost een gebruikskilometer 
12,5

N  (of 50
625

N )  1  

• Bij tanken in het buitenland kan iemand per 50 liter 625 – 2x gebruikskilometers rijden  1  
• De 625 – 2x gebruikskilometers kosten 50B gulden  1  

• 1 gebruikskilometer kost 50
625 2

B
x−

 gulden  1  

• Vereenvoudigen geeft V = 0,08N – 25
312,5

B
x−

  1  

 
Maximumscore 4 

 21  • Bij x = 15 moet het voordeel 0 zijn, dus geldt 0 = 250,08
297,5

BN −   1  

• 0,08 N = 25
297,5

B   1  

• N ≈ 1,05⋅B  1  
• de conclusie, bijvoorbeeld: uit N is een constante maal B volgt dat de benzineprijs in 

Nederland een vast percentage hoger is dan de benzineprijs in het buitenland ongeacht de 
benzineprijs in het buitenland (of N is altijd 5% hoger dan B)  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 1 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 6 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.   

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. 
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Bevolkingsgroei 
 
 
Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en 
de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 
1A, 1B, 1C en 1D afgebeeld. 

In figuur 1A zie je de groei van de totale wereldbevolking; in figuur 1B de verdeling van de 
wereldbevolking over de verschillende regio’s in 1950 en de verwachte verdeling in 2025. 
 

miljarden

1650 1750 1850 1950 2050
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figuren 1A, 
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In figuur 1B lijkt het erop alsof het aantal mensen in Europa in 2025 naar verwachting 
kleiner zal zijn dan in 1950. Uit de gegevens in de figuren 1A en 1B samen blijkt echter dat 
dit niet klopt. 

4p 1  Toon dit laatste met een berekening aan. 
 
In het genoemde artikel werd vermeld dat de bevolkingsgroei in Afrika 3% per jaar was. 

5p 2  Onderzoek of het volgens de figuren 1A en 1B mogelijk is dat gedurende de gehele periode 
van 1950 tot 2025 de bevolkingsgroei in Afrika 3% per jaar is. 
 
In figuur 1C zie je de leeftijdsopbouw in de ontwikkelingslanden in 1985 (binnenste deel 
van de figuur) en de verwachte leeftijdsopbouw in 2025 (gehele figuur). 
 
Voor de ontwikkelingslanden geldt dat de verwachte gemiddelde leeftijd in 2025 hoger is 
dan de gemiddelde leeftijd in 1985. 

3p 3  Leg uit hoe dit blijkt uit figuur 1C. Een berekening is hierbij niet vereist. 
 
In figuur 1D zie je dat de hoeveelheid bewoonbare aarde per persoon in de periode  
1750-2050 afneemt. 

4p 4  Onderzoek of de afname van de hoeveelheid bewoonbare aarde per persoon in deze periode 
uitsluitend het gevolg is van de groei van de wereldbevolking. 
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Examenresultaten 
 
 
Voor de invoering van de tweede fase bestonden de vakken wiskunde A en wiskunde B.  
In 2000 werden deze vakken voor het laatst op alle VWO-scholen geëxamineerd. Bij het 
Centraal Examen wiskunde A was de maximale score 90 punten. Zoals bij elk examen 
werden de behaalde resultaten onderzocht door middel van een grote landelijke steekproef. 
Van de 2255 kandidaten in de steekproef was er één met 0 punten en één met 88 punten. 
Niemand behaalde meer dan 88 punten. De uitkomst van de steekproef is in de vorm van 
een cumulatieve frequentiepolygoon weergegeven in figuur 2. Deze figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 2 blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de kandidaten een score van 45 punten of 
minder behaalde. 
 

3p 5  Bereken met behulp van figuur 2 hoeveel kandidaten een score hadden die hoger was  
dan 65. 
 
De uitkomst van de steekproef zou ook in de vorm van een boxplot weergegeven kunnen 
worden. 

5p 6  Maak zo’n boxplot met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
De gemiddelde score in deze steekproef was 52,5 punten, met een standaardafwijking van 
14,7 punten. 
 
Vóór de tweede fase kwam het vrij vaak voor dat iemand zowel in wiskunde A als in 
wiskunde B examen deed. In deze steekproef gold dat voor 546 kandidaten. We noemen 
deze groep voor het gemak de A&B-groep. De scores voor wiskunde A van deze 
A&B-groep waren bij benadering normaal verdeeld, met een gemiddelde van 63,8 punten. 
 
De leerlingen in de A&B-groep verschillen in aanleg voor wiskunde minder van elkaar dan 
de leerlingen in de hele steekproef. Daarom is het waarschijnlijk dat hun scores een kleinere 
spreiding vertonen.  
Van de 546 kandidaten uit de A&B-groep haalde 6% een score van 44 punten of minder 
voor wiskunde A, zodat voor de score X geldt: P(X ≤ 44,5) = 0,06. 

5p 7  Onderzoek of hieruit volgt dat de standaardafwijking van de scores van de A&B-groep 
kleiner is dan die van de hele steekproef. 
 

examenresultaten VWO wiskunde A 2000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
score

cumulatief
percentage

figuur 2 
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400014-1-18o 5 Lees verder 

In 2000 was er een apart examen wiskunde A voor 125 kandidaten die waren opgeleid 
volgens een experimenteel programma ter voorbereiding op de tweede fase. Zo mochten ze, 
anders dan de overige kandidaten, een grafische rekenmachine gebruiken. De 
examenopgaven waren grotendeels hetzelfde. 
 
Ter vergelijking kijken we naar het aantal onvoldoendes. Bij het gewone examen had 29% 
van de kandidaten een onvoldoende. Bij het experimentele examen waren er 30 kandidaten 
met een onvoldoende. 

3p 8  Bereken de kans dat van 125 aselect gekozen deelnemers aan het gewone examen ten 
hoogste 30 deelnemers een onvoldoende behaalden. 
 
De 125 deelnemers van het experimentele examen scoorden gemiddeld 54,92 punten. We 
willen dit vergelijken met de resultaten van het gewone examen. Hierbij nemen we aan dat 
de scores van het gewone examen normaal verdeeld zijn met gemiddelde 52,5 punten en 
standaardafwijking 14,7 punten. 

5p 9  Bereken de kans dat 125 aselect gekozen deelnemers aan het gewone examen gemiddeld ten 
minste 54,92 punten behaalden. 
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Kleine ondernemers 
 
 
Over de meeste goederen en diensten is BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde) 
verschuldigd. Ondernemers ontvangen deze BTW van hun klanten, maar ze dragen ook 
BTW af aan hun leveranciers. Wanneer ze in een jaar meer BTW ontvangen dan ze 
afdragen, moeten ze het verschil afdragen aan de Belastingdienst. 
Voor kleine ondernemers geldt een verminderingsregeling. In een brochure van de 
Belastingdienst uit 2000 staat het als volgt beschreven: 
 

Hoeveel belastingvermindering u precies kunt krijgen, hangt af van het BTW-bedrag dat 
u aan de Belastingdienst zou moeten afdragen als u de regeling niet zou toepassen. 
Hieronder leest u voor hoeveel vermindering u in aanmerking kunt komen. 
 
Vermindering voor kleine ondernemers in guldens 
Hoeveel BTW zou u per jaar moeten 
afdragen aan de Belastingdienst? 

Hoeveel vermindering kunt u krijgen? 

Meer dan ƒ 4150 Geen vermindering 
 

ƒ 4150 of minder,  
maar meer dan ƒ 2964 

Vermindering van af te dragen BTW: 
2,5 x (ƒ 4150 – (BTW-bedrag)) 

ƒ 2964 of minder De vermindering is gelijk aan het BTW-bedrag. 
U hoeft dus geen BTW af te dragen. 

We kijken naar twee ondernemers die BTW afdragen over het jaar 2000. Zonder de 
hierboven beschreven regeling zou ondernemer A 3500 gulden BTW moeten afdragen en 
ondernemer B 3700 gulden. Dankzij de regeling hoeven beide ondernemers slechts een deel 
hiervan af te dragen. Toch is ondernemer B niet helemaal tevreden. Zonder de regeling zou 
hij 200 gulden meer af moeten dragen dan ondernemer A, maar door toepassing van de 
regeling wordt het verschil veel groter. 

5p 10  Bereken hoeveel gulden B uiteindelijk meer moet afdragen dan A. 
 
In figuur 3 staat de grafiek van het verband tussen het bedrag dat zonder de regeling moet 
worden afgedragen en het bedrag dat na toepassing van de regeling afgedragen moet 
worden. 

Voor de volgende vraag stelt x het bedrag voor dat zonder deze regeling moet worden 
afgedragen. Zie de horizontale as in figuur 3. En y is het bedrag dat mét deze regeling moet 
worden afgedragen. Zie de verticale as in figuur 3. Beide bedragen zijn in guldens. Voor 
waarden van x tussen 2964 en 4150 is het verband tussen x en y te beschrijven met een 
formule van de vorm y = ax + b. 

4p 11  Stel die formule op. 

tekst 

figuur 3 
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De regeling voor kleine ondernemers bestond al langer. Echter, in de loop der jaren zijn 
sommige bedragen gewijzigd. Tot en met 1987 luidde de regeling als volgt: 
 

Vermindering voor kleine ondernemers in guldens 
Hoeveel BTW zou u per jaar moeten 
afdragen aan de Belastingdienst? 

Hoeveel vermindering kunt u krijgen? 

Meer dan ƒ 4150 Geen vermindering 
 

ƒ 4150 of minder,  
maar meer dan ƒ 2500 

Vermindering van af te dragen BTW: 
ƒ 4150 – (BTW-bedrag) 

ƒ 2500 of minder,  
maar meer dan ƒ 2300 

Vermindering van af te dragen BTW: 
ƒ 2300 

ƒ 2300 of minder De vermindering is gelijk aan het BTW-bedrag. 
U hoeft dus geen BTW af te dragen. 

 
Ook bij deze regeling is een grafiek getekend. Zie figuur 4.  

Men vond deze regeling onrechtvaardig voor ondernemers die zonder de regeling iets meer 
dan 2500 gulden zouden moeten afdragen.  

3p 12  Leg met behulp van figuur 4 uit waarom deze regeling voor hen onrechtvaardig gevonden 
werd. 
 
Voor bedragen van 2300 tot 4150 gulden verschillen de regelingen uit 1987 en 2000 van 
elkaar. 

4p 13  Bereken het grootste verschil dat voorkomt. Licht je antwoord toe. 

figuur 4 
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Vierkeuzevragen  
 
 
Bij vierkeuzevragen staan bij elke vraag vier mogelijke antwoorden: A, B, C en D. Slechts 
één daarvan is juist. Een kandidaat kan één van de vier antwoorden kiezen of de vraag 
onbeantwoord laten. Bij keuze van het juiste antwoord wordt 1 punt toegekend, in alle 
andere gevallen 0 punten. Als een kandidaat absoluut niet weet welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn, doet hij er daarom verstandig aan om toch een antwoord te 
kiezen. Dit leidt tot gokgedrag.  
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Neem aan dat Tim en Tom, een tweeling, allebei niets 
snappen van scheikunde. Ze hebben voor een proefwerk dan ook allebei niets geleerd, 
omdat dat in hun ogen toch geen zin heeft. Bij het proefwerk, dat uit 20 vierkeuzevragen 
bestaat, vult Tim niets in. Hij heeft dan ook 0 punten. Tom heeft elke vraag gegokt. 
 

3p 14  Bereken het aantal punten dat Tom kan verwachten. 
 
Er is ook wel eens geopperd om bij een onjuist antwoord strafpunten te geven. Een 
kandidaat heeft dan twee keuzes: niets invullen levert 0 punten op; wel iets invullen levert 
1 punt op bij een juist antwoord en –0,5 punt (0,5 strafpunt) bij een onjuist antwoord. 

3p 15  Bereken de verwachtingswaarde van de score per vraag bij dit strafpuntensysteem als een 
kandidaat gokt. 
 
Subjectieve kansen 
We kijken nu naar een andere manier van toetsen met vierkeuzevragen. Hierbij hoeft de 
kandidaat niet meer één antwoord te kiezen. In plaats daarvan vraagt men de kandidaat 
achter elk van de vier mogelijke antwoorden A, B, C en D de subjectieve kans op te 
schrijven. 
Een kandidaat die bijvoorbeeld noteert pA = 0,2; pB = 0,8; pC = 0; pD = 0 geeft daarmee aan 
dat hij er vrij zeker van is dat B juist is, maar dat A ook nog zou kunnen, en dat C en D 
volgens hem zeker fout zijn. 
De opgeschreven getallen pA, pB, pC en pD mogen natuurlijk niet negatief zijn en moeten bij 
elkaar opgeteld 1 zijn. 
 
Bij iedere vraag wordt een score berekend die aangeeft ‘hoe dicht je bij het juiste antwoord 
zit’.  
Als bijvoorbeeld C het juiste antwoord is, dan wordt de score berekend met de volgende 
formule: 

  score = ( )( )22 2 21 1A B C Dp p p p− + + − +  

Voor de gevallen waarbij A, B of D het juiste antwoord is, gelden soortgelijke formules. 
De maximale score is 1 en de minimale score is –1. 
 
Bij een bepaalde vraag is het juiste antwoord B. Een kandidaat die niet helemaal zeker van 
zijn zaak is, noteert bij deze vraag als subjectieve kansen:  
  pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0; pD = 0,1 

4p 16  Bereken de score voor deze kandidaat bij deze vraag. 
 
Stel dat bij een andere vraag C het juiste antwoord is. Een kandidaat haalt bij deze vraag de 
minimale score. 

3p 17  Welke subjectieve kansen kan de kandidaat opgeschreven hebben achter de antwoorden A, 
B, C en D? Vermeld alle mogelijkheden. 
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Een kandidaat moet een vraag beantwoorden maar heeft geen idee welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden voor de kandidaat om die 
vraag te beantwoorden: 
 

• Mogelijkheid I: 
De kandidaat zou kunnen gokken op een antwoord door daar 1 achter te schrijven (en dus 0 
achter de andere antwoorden). Het antwoord waarbij de kandidaat 1 heeft gezet, kan goed 
zijn. Dan is de score 1. Als het niet goed is, is de score −1. De verwachte score is dan: 

31
4 41 1 0,50⋅ + ⋅ − = − . 

 
• Mogelijkheid II: 

Hij kan ook op twee antwoorden gokken door achter ieder van die twee antwoorden 1
2  te 

schrijven. 
 

• Mogelijkheid III: 
Hij kan ook op drie antwoorden gokken door achter ieder van die drie antwoorden 1

3  te 
schrijven. 
 

• Mogelijkheid IV: 
En tenslotte kan hij ook op alle vier de antwoorden gokken door achter alle antwoorden 1

4  te 
schrijven. Deze laatste mogelijkheid levert hem een score van 0,25 op. 
 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de vraag te beantwoorden. We kijken echter alleen 
naar de bovengenoemde vier mogelijkheden.  
De score bij mogelijkheid IV is hoger dan de verwachte score bij mogelijkheid I. 
Mogelijkheid IV is daarmee een ‘verstandiger’ strategie dan mogelijkheid I.  

7p 18  Onderzoek welk van de mogelijkheden II, III en IV de meest verstandige strategie is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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KoersSprint 
 
 
Verschillende financiële instellingen adverteren op grote schaal met aandelen-leaseplannen. 
Daarbij kun je aandelen kopen met geleend geld. Het voorbeeld hieronder is gebaseerd op 
zulke advertenties. 
 

Met KoersSprint laat u het peloton achter u 
Doe mee voor slechts € 150 per maand 

  
Het mooie van KoersSprint is dat u niet over een eigen kapitaal hoeft te beschikken. 
Zodra u besluit mee te doen, schieten wij u een bedrag van € 22 500 voor. Dit bedrag 
beleggen wij direct voor u in solide aandelen. 
U betaalt slechts € 150 per maand als vergoeding (rente) voor het voorgeschoten 
bedrag. 
U hebt direct het plezier van de mogelijke waardestijging van het totale pakket. Zo kan uw 
geld veel sneller groeien dan wanneer u maandelijks een klein bedrag zou beleggen. 
Na 5 jaar wordt de waarde van de belegging uitgekeerd, verminderd met het door ons 
voorgeschoten bedrag. De uitkering na 5 jaar is hoger naarmate de aandelen meer in 
waarde zijn gestegen. In de tabel hieronder ziet u enkele voorbeelden. 
 

Jaarlijkse 
waardestijging van de 

aandelen 
Uitkering na 5 jaar Uw jaarrendement 

13% € 18 955 30,3% 
12% € 17 153 26,1% 
11% € 15 414 21,7% 
10% € 13 736 16,9% 

 
In bovenstaande tabel gaat men ervan uit dat de waarde van de aandelen jaarlijks met een 
vast percentage stijgt. Er is dan dus sprake van exponentiële groei. 
 
Bij aanschaf waren de aandelen € 22 500 waard. Als de waarde van de aandelen jaarlijks 
met 12% stijgt, dan krijgt volgens de tabel de klant na 5 jaar een uitkering van € 17 153. 

3p 19  Laat met een berekening zien hoe men aan deze € 17 153 komt. 
 
De tabel vermeldt ook het jaarrendement. Zo is volgens de advertentie bij een uitkering na 
5 jaar van € 17 153 het jaarrendement 26,1%. Daarmee wordt aangegeven wat een bank aan 
rente zou moeten geven om dezelfde opbrengst op te leveren. De klant betaalt nu namelijk 
iedere maand € 150 maar hij zou ook iedere maand € 150 bij een bank op een spaarrekening 
kunnen storten. Volgens de advertentie zou de bank op deze spaarrekening dan 26,1% rente 
per jaar moeten geven om te zorgen dat er na 5 jaar € 17 153 op de rekening staat. We 
willen controleren of dat klopt. 
 
Omdat er aan het begin van iedere maand een bedrag op de rekening gestort wordt, moeten 
we ook het rentepercentage per maand weten. 26,1% rente per jaar komt niet overeen met 
26,1 2,175%
12

= per maand maar met 1,95% per maand. 

3p 20  Toon met een berekening aan dat een groeipercentage van 1,95% per maand een 
groeipercentage van 26,1% per jaar oplevert. 
 
Stel dat de klant aan het begin van iedere maand € 150 op een spaarrekening stort en dat 
zijn spaarbedrag iedere maand met 1,95% groeit. Dan is zijn totale spaarbedrag na 5 jaar 
gegroeid tot: 60 59 2150 1,0195 150 1,0195   150 1,0195 150 1,0195⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅… . 
Volgens de advertentie moet dit bedrag € 17 153 zijn. Het kan vanwege afrondingen enkele 
euro’s verschillen. 

4p 21  Bereken het verschil met € 17 153 in gehele euro’s nauwkeurig. Je kunt hierbij gebruik 
maken van de somformule voor meetkundige rijen. 
 

Einde 

advertentie 
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Vraag 6 

 Uitwerkbijlage bij vraag 6 

Examen VWO 2004 
 
Tijdvak 1 
Dinsdag 1 juni 
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Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
 
 

w
is

ku
nd

e 
A

1 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
)

examenresultaten VWO wiskunde A 2000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
score

cumulatief
percentage

Pagina: 1704Voor 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).



400014-1-18c  Begin 

  

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 7 juni naar de 
Citogroep. 
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Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Bevolkingsgroei 
 
Maximumscore 4 

 1  • De wereldbevolking neemt in de periode 1950-2025 toe van 3 miljard naar 8 miljard  2  
• 15,6% van 3 miljard is (ongeveer) 0,47 miljard  1  
• 6,1% van 8 miljard is (ongeveer) 0,49 miljard  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • 8,8% van 3 miljard is (ongeveer) 0,26 miljard  1  
• 18,8% van 8 miljard is (ongeveer) 1,50 miljard  1  
• Bij 3% groei per jaar zou in 2025 het aantal inwoners (ongeveer) 0,26·1,0375 = 2,4 miljard 

zijn   2  
• Er kan dus niet steeds 3% groei per jaar zijn  1  

 
Maximumscore 3 

 3  een redenering als: 
• De hogere leeftijdsklassen groeien relatief sterker dan de lagere leeftijdsklassen  2  
• Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd  1  

of 

• een berekening van de gemiddelde leeftijd in 1985 (ongeveer 25 jaar)  2  
• een berekening van de verwachte gemiddelde leeftijd in 2025 (ongeveer 32 jaar)  1  

 
Maximumscore 4 

 4  een redenering als: 
• De hoeveelheid bewoonbare aarde was in 1750 ongeveer 0,75 ⋅  2025 (≈ 1519 miljard m2)  2  
• In 2050 zal dat ongeveer 9 ⋅ 144 (= 1296 miljard m2) zijn  1  
• De totale hoeveelheid bewoonbare aarde is afgenomen  1  

of 

• Tussen 1750 en 2050 wordt de wereldbevolking ongeveer 12 keer zo groot  1  
• Daardoor zou de hoeveelheid bewoonbare aarde per persoon 12 keer zo klein worden  1  
• Volgens figuur 1D wordt het 14 keer zo klein  1  
• Dus er is nog een oorzaak  1  

 
Examenresultaten 
 
Maximumscore 3 

 5  • aflezen in figuur 2: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dus 23% heeft een score hoger dan 65  1  
• Dat zijn (ongeveer) 519 kandidaten  1  

of 

• aflezen in figuur 2: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dat zijn (ongeveer) 1736 kandidaten  1  
• Dus 519 kandidaten hebben een score hoger dan 65  1  

 
Opmerking 
Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor 
geen punten in mindering brengen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 6  • het aflezen van de mediaan (52 scorepunten) bij 50%  1  
• het aflezen van het eerste kwartiel (42 scorepunten) bij 25%  1  
• het aflezen van het derde kwartiel (63 scorepunten) bij 75%  1  
• de randpunten 0 en 88   1  
• de rest van de boxplot  1  

 
voorbeeld van een tekening van een boxplot: 

Opmerking 
De toegestane marges bij het aflezen van mediaan, eerste en derde kwartiel uit de figuur 
zijn 1 scorepunt. 
 
Maximumscore 5 

 7  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking x, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat deze functie de waarde 0,06 heeft voor 
x = 12,4  2  

• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 
steekproef  1  

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• de uitkomst 0,0946  1  
• 0,0946 > 0,06  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat bij een standaardafwijking 12 een kans 
hoort van 0,054 en bij een standaardafwijking 13 een kans hoort van 0,069  1  

• 0,054 < 0,06 < 0,069 dus ook 12 < standaardafwijking < 13  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  
 
Maximumscore 3 

 8  • gevraagd wordt P(X ≤ 30 | n = 125, p = 0,29)  1  
• het invoeren van deze waarden in de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de 

GR    1  
• het antwoord 0,13  1  

 

0 42 52 63 88

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 9  • de standaardafwijking 14,7 ( 1,31)
125

≈   2  

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 52,5, de gevonden standaardafwijking, linkergrens 54,92 en een voldoend grote 
rechtergrens  2  

• de uitkomst 0,03  1  
 
Kleine ondernemers 
 
Maximumscore 5 

 10  • voor A vermindering 2,5 ⋅  650 = 1625 gulden, dus af te dragen 3500 – 1625 = 1875 gulden  2  
• voor B vermindering 2,5 ⋅  450 = 1125 gulden, dus af te dragen 3700 – 1125 = 2575 gulden  2  
• B moet 2575 – 1875 = 700 gulden meer afdragen dan A  1  

of 

• vermindering 2,5 ⋅  200 = 500 gulden lager  3  
• B moet 200 + 500 = 700 gulden meer afdragen dan A  2  
 

Maximumscore 4 
 11  • y = x – 2,5 ⋅  (4150 – x)  2  

• y = 3,5x – 10 375  2  

of 

• De lijn gaat door (2964, 0) en (4150, 4150)  2  

• 
4150 0 3,5

4150 2964
a −
= ≈

−
  1  

• 0 3,5 2964 10374b = − ⋅ = −   1  
 
Maximumscore 3 

 12   een redenering als: 
• Bij 2500 gulden zit een sprong in de grafiek  1  
• Dat betekent: iets meer dan 2500 gulden zonder regeling afdragen, leidt tot een grote 

toename van de afdracht met regeling  2  

of 

• Zonder regeling 2500 gulden af te dragen wordt met regeling 200 gulden  1  
• Zonder regeling iets meer dan 2500 gulden af te dragen wordt met regeling ongeveer 

850 gulden  1  
• Dat verschil (van 650 gulden) is als onrechtvaardig te ervaren  1  

 
Maximumscore 4 

 13  • Het verschil is maximaal bij x = 2964  1  
• een toelichting, bijvoorbeeld door de grafiek van de oude regeling en de nieuwe regeling in 

één assenstelsel te tekenen en te onderzoeken waar beide grafieken de grootste (verticale) 
afstand tot elkaar hebben  2  

• Het maximale verschil is 1778 gulden  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Vierkeuzevragen 
 
Maximumscore 3 

 14  • Gemiddeld zal Tom een kwart van de vragen goed gegokt hebben  1  
• Hij kan 0,25 ⋅  20 = 5 goede antwoorden verwachten  1  
• Tom kan 5 punten verwachten  1  

 
Maximumscore 3 

 15  • verwachtingswaarde bij gokken 0,25 ⋅  1 + 0,75 ⋅  −0,50   2  
• het antwoord: −0,125  1  

 
Maximumscore 4 

 16  • de scoreformule bij juist antwoord B: score = ( )2 2 2 21 (1 )A B C Dp p p p− + − + +   2  

• het invullen van de waarden pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0 en pD = 0,1 in deze formule  1  
• de score 0,86  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • minimale score bij het antwoord pA = 1; pB = 0; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 1; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 0; pC = 0 en pD = 1  1  

 
Opmerking 
Voor elke andere vermelde mogelijkheid 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 7 

 18  • Bij 2 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
2    1  

• Bij 2 onjuiste antwoorden is de score 1
2−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid II is 1 1 1 1
2 2 2 2 0⋅ + ⋅ − =   1  

• Bij 3 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
3   1  

• Bij 3 onjuiste antwoorden is de score 1
3−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid III is  3 1 1 1 1
4 3 4 3 6⋅ + ⋅ − =  (≈ 0,17)  1  

• de conclusie: mogelijkheid IV is de meest verstandige strategie  1  
 
KoersSprint 
 
Maximumscore 3 

 19  • de jaarlijkse groeifactor is 1,12  1  
• 22 500 ⋅  1,125 = 39 653  1  
• 39 653 – 22 500 = 17 153   1  

 
Maximumscore 3 

 20  • De groeifactor per maand is 1,0195  1  
• 1,019512 ≈ 1,261   1  
• De groeifactor 1,261 komt overeen met het groeipercentage 26,1%  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 21  • 
60

60 59 1 1,01951,0195 1,0195 ... 1,0195 1,0195
1 1,0195
−

+ + + = ⋅
−

  1  

• 
601 1,01951,0195 114, 284

1 1,0195
−

⋅ ≈
−

  1  

• Het totale spaarbedrag is 114,284 ⋅150 ≈ 17 142,60  1  
• Het verschil is 10 (euro)  1  

of 
• het invoeren in de GR van de termen 150 ⋅  1,0195n met n = 1, 2, 3, …, 60   1  
• het gebruik van een geschikte functie om de som van deze termen uit te rekenen  1  
• De som is 17 142,60  1  
• Het verschil is 10 (euro)  1  

 
Opmerking 
Als door tussentijdse afronding een verschil berekend is dat niet gelijk is aan 10 euro dan 
maximaal 3 punten voor deze vraag toekennen. 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Dinsdag 1 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 2, 9 en 11 is 
een uitwerkbijlage toegevoegd.   

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. 
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Examenresultaten 
 
 
Voor de invoering van de tweede fase bestonden de vakken wiskunde A en wiskunde B.  
In 2000 werden deze vakken voor het laatst op alle VWO-scholen geëxamineerd. Bij het 
Centraal Examen wiskunde A was de maximale score 90 punten. Zoals bij elk examen 
werden de behaalde resultaten onderzocht door middel van een grote landelijke steekproef. 
Van de 2255 kandidaten in de steekproef was er één met 0 punten en één met 88 punten. 
Niemand behaalde meer dan 88 punten. De uitkomst van de steekproef is in de vorm van 
een cumulatieve frequentiepolygoon weergegeven in figuur 1. Deze figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit figuur 1 blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de kandidaten een score van 45 punten of 
minder behaalde.  
 

3p 1  Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel kandidaten een score hadden die hoger was  
dan 65. 
 
De uitkomst van de steekproef zou ook in de vorm van een boxplot weergegeven kunnen 
worden. 

5p 2  Maak zo’n boxplot met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
De gemiddelde score in deze steekproef was 52,5 punten, met een standaardafwijking van 
14,7 punten. 
 
Vóór de tweede fase kwam het vrij vaak voor dat iemand zowel in wiskunde A als in 
wiskunde B examen deed. In deze steekproef gold dat voor 546 kandidaten. We noemen 
deze groep voor het gemak de A&B-groep. De scores voor wiskunde A van deze 
A&B-groep waren bij benadering normaal verdeeld, met een gemiddelde van 63,8 punten. 
 
De leerlingen in de A&B-groep verschillen in aanleg voor wiskunde minder van elkaar dan 
de leerlingen in de hele steekproef. Daarom is het waarschijnlijk dat hun scores een kleinere 
spreiding vertonen. 
Van de 546 kandidaten in de A&B-groep haalde 6% een onvoldoende, namelijk een score 
van 44 punten of minder voor wiskunde A. Voor de score X geldt dus: P(X ≤ 44,5) = 0,06. 

5p 3  Onderzoek of hieruit volgt dat de standaardafwijking van de scores van de A&B-groep 
kleiner is dan die van de hele steekproef. 
 
Een docent bekijkt deze cijfers en is er helemaal niet van overtuigd dat de A&B-leerlingen 
het zoveel beter deden dan alle A-leerlingen. Volgens hem is dat geringe aantal van 
33 onvoldoendes veroorzaakt door de kleine steekproef van 546 kandidaten. Hij beweert dat 
de A&B-leerlingen het net zo goed deden als alle A-leerlingen. 
Ga bij de volgende vraag ervan uit dat 29% van alle wiskunde A-leerlingen een 
onvoldoende scoorde voor het examen. 

6p 4  Onderzoek of de bewering van de docent door de gegevens bevestigd wordt. Gebruik 
daarbij een significantieniveau van 5%. 
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figuur 1 
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Autobanden 
 
 
De firma Nedtyre verkoopt een speciaal type autobanden aan garages, bandenspecialisten en 
autospeciaalzaken. Jaarlijks verkoopt Nedtyre 4500 banden van dit type. 
Nedtyre koopt deze banden in bij de Italiaanse bandenfabriek Carrelli. Om de voorraad op 
peil te houden doet Nedtyre steeds bestellingen van 360 banden. We nemen aan dat de 
verkoop gelijkmatig over het jaar verdeeld is. Men zorgt ervoor dat de nieuwe bestelling 
telkens precies arriveert op het moment dat er geen banden meer in voorraad zijn. Dan zit er 
telkens 0,08 jaar, dus iets minder dan een maand, tussen twee opeenvolgende bestellingen. 
De voorraad autobanden verloopt volgens de grafiek in figuur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorraadkosten zijn evenredig met het aantal banden dat in voorraad is. De kosten om 
een band een jaar lang in voorraad te houden bedragen € 180. 
 

3p 5  Toon aan dat de totale voorraadkosten volgens dit model € 32 400 per jaar bedragen. 
 
De banden worden door Nedtyre voor € 70 per stuk verkocht. De inkoopprijs die Nedtyre 
betaalt, is € 30 per band. Bij het berekenen van de winst moet ook rekening worden 
gehouden met bovengenoemde voorraadkosten en met de leveringskosten. Deze 
leveringskosten bedragen € 3500 per bestelling. 
 

3p 6  Laat met een berekening zien dat uit het voorgaande volgt dat Nedtyre gemiddeld per band 
een winst van ongeveer € 23,08 maakt. Je mag hierbij geen gebruik maken van de formule 
die later in deze opgave vermeld wordt. 
 
De leveringskosten van € 3500 gelden voor elke bestelling, ongeacht het aantal bestelde 
banden. Ook het jaarlijks verkochte aantal van 4500 banden blijft voortdurend gelijk.  
Nedtyre wil nu onderzoeken of de gemiddelde winst per band verhoogd kan worden door in 
plaats van 360 banden een ander aantal banden per keer te bestellen. Hierdoor zouden de 
totale kosten af kunnen nemen. Men maakt de volgende formule: 

  350040 0,02W x
x

= − −  

Hierin is W de gemiddelde winst per band in euro’s en x de bestelgrootte (het aantal banden 
dat telkens wordt besteld). 
 

5p 7  Toon aan dat deze formule voor iedere bestelgrootte x juist is. 
 
Nedtyre wil zo veel mogelijk winst per band maken.  

5p 8  Stel de afgeleide van W op en bereken met behulp daarvan bij welke bestelgrootte x de 
gemiddelde winst per band maximaal is. 
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figuur 2 
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Bevolkingsgroei  
 
 
De wereldbevolking neemt nog steeds toe, maar groeit niet in ieder werelddeel even hard. 
Figuur 3 laat zien hoe men in 1984 verwachtte dat de bevolking zich zou ontwikkelen. Deze 
figuur staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage. 

In 2000 bedroeg de wereldbevolking 6,1 miljard mensen. 
4p 9  Onderzoek of dit aantal in overeenstemming is met figuur 3. Gebruik daarbij eventueel de 

figuur op de uitwerkbijlage. 
 
Onlangs stelde iemand het volgende model op om een ruwe schatting van de toekomstige 
wereldbevolking te maken: 

  1
1 10,3 1

10,9
n

n n n
B

B B B −
− −

 
= + − 

 
 met  B0 = 6,1. 

Hierin is Bn de wereldbevolking in miljarden mensen en n het aantal eenheden van 10 jaar 
na 2000. Dus B0 is de wereldbevolking in 2000, B1 de wereldbevolking in 2010, enzovoort. 
De volgende vragen hebben betrekking op dit model. 
 
Volgens dit model zal de wereldbevolking op de lange duur een grenswaarde bereiken. 
 

4p 10  Onderzoek of de wereldbevolking volgens dit model in 2050 minder dan 10% van deze 
grenswaarde verwijderd zal zijn. 
 

figuur 3 
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Bij dit model kan een webgrafiek gemaakt worden. Zie figuur 4. Deze figuur staat vergroot 
op de uitwerkbijlage. 
 

 
3p 11  Teken de eerste drie stappen (dus van B0 tot en met B3) van de webgrafiek in de 

bijbehorende figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
Of het model de toekomstige ontwikkeling redelijk beschrijft, moeten we nog afwachten. 
Wel kunnen we controleren of het model in overeenstemming is met de ontwikkeling vóór 
2000. Zo is te berekenen hoe groot volgens de formule voor Bn de wereldbevolking in 1990 
was. 

4p 12  Voer deze berekening uit. 

figuur 4 y = xBn

Bn-1

10,9

10,9
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Orkanen 
 
 
Orkanen zijn zeer zware stormen. Ze ontstaan boven de oceaan. Wanneer ze de kust 
bereiken, kunnen ze enorme schade aanrichten. De zuidoostkust van de Verenigde Staten 
wordt hier vrijwel elk jaar door geteisterd. In het gebied rond de Tampa Bay in Florida zijn 
gedurende een lange periode alle zware stormen geregistreerd. Het staafdiagram in figuur 5 
is hierop gebaseerd. 
Je kunt bijvoorbeeld zien dat het in deze periode drie keer is voorgekomen dat het na een 
zware storm 1

25  tot 6 jaar duurde tot de volgende zware storm.  

4p 13  Laat door een berekening zien dat er ruim 110 jaar zit tussen de eerste en de laatste zware 
storm waar figuur 5 betrekking op heeft. 
 
Om bewoners van bedreigde kustgebieden tijdig te kunnen evacueren, doet het National 
Hurricane Center om de zes uur een voorspelling over de plaats waar de orkaan zich 24 uur 
later zal bevinden. Ook voorspelt het waar de orkaan 48 uur later en 72 uur later zal zijn. 
Achteraf wordt van iedere voorspelling nagegaan hoe groot de afstand is tussen de 
voorspelde plaats en de werkelijke plaats van de orkaan. Zo vindt men bij iedere 
voorspelling een afwijking. Deze afwijkingen worden gemeten in zeemijlen (1 zeemijl = 
1853 meter).  
Elk jaar wordt het gemiddelde berekend van de afwijkingen van de 24-uurs-voorspellingen 
en ook van de 48-uurs- en 72-uurs-voorspellingen. Deze gemiddelden zijn in figuur 6 
weergegeven. 
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Het aantal voorspellingen verschilt sterk van jaar tot jaar. In 1970 is er slechts 3 keer een 
72-uurs-voorspelling gedaan, in 1971 wel 118 keer. Ook de nauwkeurigheid van de 
voorspellingen wisselt sterk. Iemand meent zich te herinneren dat in 1970 of 1971 bij één 
van de 72-uurs-voorspellingen de afwijking wel 900 zeemijl was. 

4p 14  Leg uit dat deze afwijking van 900 zeemijl niet in 1970 kan zijn voorgekomen. 
 
In figuur 6 is te zien dat de 24-uurs-voorspellingen in de loop van de tijd steeds ‘beter’ 
worden. Om dit te bestuderen, worden twee modellen opgesteld.  
Het volgende eenvoudige model stemt redelijk overeen met de werkelijkheid: 

  D = 125 – 1,3·t 

Hierbij is D de gemiddelde afwijking in zeemijlen en t de tijd in jaren vanaf 1970. 
 
Op de lange termijn voldoet dit model niet meer omdat de gemiddelde afwijking volgens dit 
eenvoudige model dan nul en zelfs negatief zou worden. Daarom is ook een ander model 
opgesteld dat aan dit bezwaar tegemoet komt: 

  67,6 52
1 0,013 1,183tD = +
+ ⋅

 

4p 15  Onderzoek hoeveel de uitkomsten van deze twee modellen maximaal van elkaar verschillen 
in de periode 1970-2010. 
 
Men wil ook voor de 48-uurs-voorspellingen een model opstellen van de vorm 

  
1 0,013 1,183t

aD b= +
+ ⋅

 

De opstellers stellen als voorwaarde dat de uitkomsten van dit model altijd groter moeten 
zijn dan de uitkomsten van het overeenkomstige model voor de 24-uurs-voorspellingen.  
Persoon I denkt dat het daartoe voldoende is om als eis te stellen: b > 52. 
Persoon II is van mening dat behalve aan deze eis ook voldaan moet worden aan de eis: 
a + b > 119,6. 
Eén van beide personen heeft gelijk. 

4p 16  Welke persoon heeft gelijk? Licht je antwoord toe. 
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Vierkeuzevragen  
 
 
Bij vierkeuzevragen staan bij elke vraag vier mogelijke antwoorden: A, B, C en D. Slechts 
één daarvan is juist. Een kandidaat kan één van de vier antwoorden kiezen of de vraag 
onbeantwoord laten. Bij keuze van het juiste antwoord wordt 1 punt toegekend, in alle 
andere gevallen 0 punten. Als een kandidaat absoluut niet weet welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn, doet hij er daarom verstandig aan om toch een antwoord te 
kiezen. Dit leidt tot gokgedrag. 
Daarom is ook wel eens geopperd om bij een onjuist antwoord strafpunten te geven. Een 
kandidaat heeft dan twee keuzes: niets invullen levert 0 punten op; wel iets invullen levert 
1 punt op bij een juist antwoord en –0,5 punt (0,5 strafpunt) bij een onjuist antwoord. 

3p 17  Bereken de verwachtingswaarde van de score per vraag bij dit strafpuntensysteem als een 
kandidaat gokt. 
 
Subjectieve kansen 
We kijken nu naar een andere manier van toetsen met vierkeuzevragen. Hierbij hoeft de 
kandidaat niet meer één antwoord te kiezen. In plaats daarvan vraagt men de kandidaat 
achter elk van de vier mogelijke antwoorden A, B, C en D de subjectieve kans op te 
schrijven. 
Een kandidaat die bijvoorbeeld noteert pA = 0,2; pB = 0,8; pC = 0; pD = 0 geeft daarmee aan 
dat hij er vrij zeker van is dat B juist is, maar dat A ook nog zou kunnen, en dat C en D 
volgens hem zeker fout zijn. 
De opgeschreven getallen pA, pB, pC en pD mogen natuurlijk niet negatief zijn en moeten bij 
elkaar opgeteld 1 zijn. 
 
Bij iedere vraag wordt een score berekend die aangeeft ‘hoe dicht je bij het juiste antwoord 
zit’.  
Als bijvoorbeeld C het juiste antwoord is, dan wordt de score berekend met de volgende 
formule: 

  score = ( )( )22 2 21 1A B C Dp p p p− + + − +  

Voor de gevallen waarbij A, B of D het juiste antwoord is, gelden soortgelijke formules. 
De maximale score is 1 en de minimale score is –1. 
 
Bij een bepaalde vraag is het juiste antwoord B. Een kandidaat die niet helemaal zeker van 
zijn zaak is, noteert bij deze vraag als subjectieve kansen:  
  pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0; pD = 0,1 

4p 18  Bereken de score voor deze kandidaat bij deze vraag. 
 
Stel dat bij een andere vraag C het juiste antwoord is. Een kandidaat haalt bij deze vraag de 
minimale score. 

3p 19  Welke subjectieve kansen kan de kandidaat opgeschreven hebben achter de antwoorden A, 
B, C en D? Vermeld alle mogelijkheden. 
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Een kandidaat moet een vraag beantwoorden maar heeft geen idee welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden voor de kandidaat om die 
vraag te beantwoorden: 
 

• Mogelijkheid I: 
De kandidaat zou kunnen gokken op een antwoord door daar 1 achter te schrijven (en dus 0 
achter de andere antwoorden). Het antwoord waarbij de kandidaat 1 heeft gezet, kan goed 
zijn. Dan is de score 1. Als het niet goed is, is de score −1. De verwachte score is dan: 

31
4 41 1 0,50⋅ + ⋅ − = − . 

 
• Mogelijkheid II: 

Hij kan ook op twee antwoorden gokken door achter ieder van die twee antwoorden 1
2  te 

schrijven. 
 

• Mogelijkheid III: 
Hij kan ook op drie antwoorden gokken door achter ieder van die drie antwoorden 3

1  te 
schrijven. 
 

• Mogelijkheid IV: 
En tenslotte kan hij ook op alle vier de antwoorden gokken door achter alle antwoorden 4

1 te 
schrijven. Deze laatste mogelijkheid levert hem een score van 0,25 op. 
 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de vraag te beantwoorden. We kijken echter alleen 
naar de bovengenoemde vier mogelijkheden. 
De score bij mogelijkheid IV is hoger dan de verwachte score bij mogelijkheid I. 
Mogelijkheid IV is daarmee een ‘verstandiger’ strategie dan mogelijkheid I.  

7p 20  Onderzoek welk van de mogelijkheden II, III en IV de meest verstandige strategie is. 
 
We vergelijken de antwoorden van twee personen op een vierkeuzevraag. 
Tim snapt niets van de vraag en besluit bij ieder antwoord 0,25 in te vullen. 
Tom weet zeker dat de antwoorden B en D onjuist zijn. 
Zijn antwoord op deze vraag zal van de vorm zijn: 
 

antwoord subjectieve kans 
A a 
B 0 
C 1 – a 
D 0 

 
Hierbij is a een getal tussen 0 en 1 (eventueel 0 of 1). 
 
Stel dat antwoord C juist is. Of Tom bij deze vraag een hogere score haalt dan Tim hangt af 
van de gekozen waarde van a. 

4p 21  Bereken voor welke waarden van a geldt dat Tom bij deze vraag een hogere score haalt dan 
Tim. 
 

Einde 
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Vraag 2 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 2, 9 en 11 
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Vraag 9 

 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 2, 9 en 11 
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Vraag 11 

 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 2, 9 en 11 

y = xBn

Bn-1

10,9

10,9
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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 7 juni naar de 
Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 87 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Examenresultaten 
 
Maximumscore 3 

 1  • aflezen in figuur 1: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dus 23% heeft een score hoger dan 65  1  
• Dat zijn (ongeveer) 519 kandidaten  1  

of 

• aflezen in figuur 1: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dat zijn (ongeveer) 1736 kandidaten  1  
• Dus 519 kandidaten hebben een score hoger dan 65  1  

 
Opmerking 
Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor 
geen punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 5 

 2  • het aflezen van de mediaan (52 scorepunten) bij 50%  1  
• het aflezen van het eerste kwartiel (42 scorepunten) bij 25%  1  
• het aflezen van het derde kwartiel (63 scorepunten) bij 75%  1  
• de randpunten 0 en 88   1  
• de rest van de boxplot  1  

 
voorbeeld van een tekening van een boxplot: 

Opmerking 
De toegestane marges bij het aflezen van mediaan, eerste en derde kwartiel uit de figuur 
zijn 1 scorepunt. 
 

0 42 52 63 88

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 3  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking x, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat deze functie de waarde 0,06 heeft voor 
x = 12,4  2  

• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 
steekproef  1  

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• de uitkomst 0,0946  1  
• 0,0946 > 0,06  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat bij een standaardafwijking 12 een kans 
hoort van 0,054 en bij een standaardafwijking 13 een kans hoort van 0,069  1  

• 0,054 < 0,06 < 0,069 dus ook 12 < standaardafwijking < 13  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  
 
Maximumscore 6 

 4  • de hypothesen H0: p = 0,29 en H1: p < 0,29  1  
• P(X ≤  33 | n = 546, p = 0,29) moet berekend worden  1  
• het invoeren van X ≤  33, n = 546 en p = 0,29 in de GR en gebruik maken van de 

cumulatieve binomiale verdeling  1  
• de uitkomst 9,74·10–42  1  
• Dit is kleiner dan 0,05 dus de docent krijgt geen gelijk  2  

 
Autobanden 
 
Maximumscore 3 

 5  • Gemiddeld zijn er 180 banden in voorraad  2  
• 180 ⋅  180 = 32 400  1  

 
Maximumscore 3 

 6  • De gemiddelde voorraadkosten per band zijn 32400 7,20
4500

= (euro)  1  

• De gemiddelde leveringskosten per band zijn 3500 9,72
360

≈ (euro)   1  

• De gemiddelde winst per band is 70 – 30 – 7,20 – 9,72 = 23,08 (euro)  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 7  • ‘bruto’ winst per band: 70 – 30 = 40 (euro)  1  
• totale voorraadkosten: 1

2 180x ⋅  (euro)  1  

• gemiddelde voorraadkosten per band: 
1
2 180

0,02
4500
x

x
⋅

= ⋅  (euro)  1  

• leveringskosten per band: 3500
x

 (euro)  1  

• ‘netto’ winst per band: 350040 0,02x
x

− −  (euro)  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • 2
3500 0,02W

x
′ = −   2  

• 0W ′ =  moet opgelost worden  1  
• de oplossing x ≈ 418,3 of 418  1  
• de constatering (bijvoorbeeld op grond van een grafiek of tekenschema) dat W een 

maximum heeft bij x = 418 banden per bestelling  1  
 
Indien niet x = 418 maar bijvoorbeeld x = 418,3 als eindantwoord is gegeven  –1  
Indien x = 419 correct gemotiveerd als eindantwoord wordt gegeven  –0  
 
Bevolkingsgroei 
 
Maximumscore 4 

 9  • verwachte inwoneraantal in 2000 volgens grafiek: 2100 + 1450 + 850 + 550 + 500 + 300 + 
275 + 25 miljoen mensen  2  

• verwachte inwoneraantal ongeveer 6,05 miljard  1  
• een passende conclusie  1  

 
Opmerking 
Voor elke afgelezen waarde die meer dan 25 miljoen afwijkt van de hierboven vermelde 
waarde, 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 4 

 10  • De grenswaarde is 10,9 miljard  1  
• het invoeren van de recursieformule in de GR  1  
• B5 = 9,4  1  
• de conclusie: het verschil is niet minder dan 10%  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 11  • positie B0 op de horizontale as  1  
• lijn naar B1  1  
• de volgende twee stappen  1  

 
een voorbeeld van de webgrafiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximumscore 4 

 12  • het opstellen van de vergelijking 6,1 0,3 1
10,9

xx x  
= + − 

 
  1  

• het invoeren van deze vergelijking in de GR (bijvoorbeeld door 2 grafieken te tekenen of 
door invoeren bij een ‘vergelijkingsoplosser’)  2  

• de oplossing: ongeveer 5,3 miljard mensen  1  

of 

• het opstellen van de vergelijking 6,1 0,3 1
10,9

xx x  
= + − 

 
  1  

• 
20,36,1 0,3

10,9
xx x= + −   1  

• 20,3 1,3 6,1 0
10,9

x x− + =   1  

• Oplossen geeft ongeveer 5,3 miljard mensen   1  
 
Orkanen 
 
Maximumscore 4 

 13  • het aflezen van de frequenties  1  
• het gebruik van de klassenmiddens  1  
• 12 ⋅  0,25 + 14 ⋅  0,75 + 10 · 1,25 + 8 ⋅  1,75 + 7 ⋅  2,25 + 1· 2,75 + 1· 3,75 + 1·  4,75 + 3 ⋅  5,75 +  

1· 7,75 + 1 ⋅  9,75 + 1 ⋅  10,75  1  
• Er zit ongeveer 112 (of 113) jaar tussen de eerste en de laatste storm (en dat is ruim 

110 jaar)  1  
 

y = xBn

Bn-1

B1

B2

B3

B2B1 10,9

10,9

B0

Antwoorden Deel- 
scores
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400014-1-19c 8 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 14  • In 1970 was de gemiddelde afwijking van de 72-uurs-voorspellingen (ongeveer) 
255 zeemijl  1  

• Als één afwijking 900 zeemijl was, dan was het gemiddelde minstens 
900 0 0 300

3
+ +

= zeemijl  2  

• Omdat 300 > 255 kan één voorspelling die 900 zeemijl afweek niet in 1970 zijn 
voorgekomen  1  

of 

• In 1970 was de gemiddelde afwijking van de 72-uurs-voorspellingen (ongeveer) 
255 zeemijl  1  

• De som van de drie afwijkingen in 1970 is (ongeveer) 765 zeemijl  2  
• Omdat 900 > 765 kan één voorspelling die 900 zeemijl afweek niet in 1970 zijn 

voorgekomen  1  
 
Maximumscore 4 

 15  • het invoeren van de verschilfunctie 67,6125 1,3 52
1 0,013 1,183tt
 

− − + 
+ ⋅ 

 (of tegengestelde)  1  

• Het grootste verschil treedt op bij het maximum (respectievelijk minimum) hiervan  1  
• Het grootste verschil (dat optreedt bij t ≈ 37,1) is (ongeveer) 15,9 (of –15,9)  2  

 
Maximumscore 4 

 16  • een keuze van waarden voor a en voor b waarbij wel voldaan is aan b > 52 maar niet aan  
a + b > 119,6  1  

• aantonen dat bij deze keuze de waarden van de 48-uurs-voorspellingen niet altijd groter zijn 
dan de waarden van de 24-uurs-voorspellingen (eventueel door het tekenen van de 
grafieken)  2  

• De eis van persoon I is te zwak, dus persoon II heeft gelijk  1  
 
Vierkeuzevragen 
 
Maximumscore 3 

 17  • verwachtingswaarde bij gokken 0,25 ⋅  1 + 0,75 ⋅  −0,50  2  
• het antwoord: −0,125  1  

 
Maximumscore 4 

 18  • de scoreformule bij juist antwoord B: score = ( )2 2 2 21 (1 )A B C Dp p p p− + − + +   2  

• het invullen van de waarden pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0 en pD = 0,1 in deze formule  1  
• de score 0,86  1  

 
Maximumscore 3 

 19  • minimale score bij het antwoord pA = 1; pB = 0; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 1; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 0; pC = 0 en pD = 1  1  

 
Opmerking 
Voor elke andere vermelde mogelijkheid 1 punt in mindering brengen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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400014-1-19c 9 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 7 

 20  • Bij 2 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
2    1  

• Bij 2 onjuiste antwoorden is de score 1
2−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid II is 1 1 1 1
2 2 2 2 0⋅ + ⋅ − =   1  

• Bij 3 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
3   1  

• Bij 3 onjuiste antwoorden is de score 1
3−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid III is 3 1 1 1 1
4 3 4 3 6⋅ + ⋅ − =  (≈ 0,17)  1  

• de conclusie: mogelijkheid IV is de meest verstandige strategie  1  
 
Maximumscore 4 

 21  • Tom heeft score 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2)  1  
• het herleiden tot de vorm 1 – 2a2  1  
• 21 2 0,25a− >   1  
• a < 0,61  1  

of 

• Tom heeft score 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2)  1  
• 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2) > 0,25  1  
• het invoeren van bijbehorende functies in de GR  1  
• het oplossen van de ongelijkheid: a < 0,61  1  

 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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V-wa1_comp-o  Begin 

w
is

ku
nd

e 
A

1 20 04
Tijdvak 1

Dinsdag 1 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO-Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 24 vragen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 14 tot en met 24 moet je de 
computer gebruiken. Schrijf de antwoorden op 
deze vragen op papier, tenzij anders is 
aangegeven.  
Indien gevraagd wordt resultaten op te slaan, 
doe je dat in de examenmap. 
In het openingsscherm is de naam van deze 
map gegeven. 
 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 5, 22 en 23 is 
een uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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V-wa1_comp-o 2 Lees verder 

Bevolkingsgroei 
 
 
Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en 
de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 
1A, 1B, 1C en 1D afgebeeld. 

In figuur 1A zie je de groei van de totale wereldbevolking; in figuur 1B de verdeling van de 
wereldbevolking over de verschillende regio’s in 1950 en de verwachte verdeling in 2025. 
 

miljarden

1650 1750 1850 1950 2050

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

A ontwikkeling wereldbevolking

C verdeling naar leeftijd in ontwikkelingslanden D bewoonbare aarde in m2
    per persoon

B verdeling per regio in procenten
1950

0,5%
6,6%

6,6%

7,2%

8,8%

15,6%

54,7%

0,5%
3,9%

8,9%

4,1%

18,8%

6,1%

57,7%

Oceanië
Noord-Amerika

Latijns-Amerika

voormalige Sovjet-Unie

Afrika

Europa

Azië

2025

300 200 100 in miljoenen 100 200 300

mannen vrouwen
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
  5-9
  0-4

1985 2025

1750 1950 1992 2050

2025 605 273 144

jaar

figuren 1A, 
1B, 1C en 1D 
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V-wa1_comp-o 3 Lees verder 

In figuur 1B lijkt het erop alsof het aantal mensen in Europa in 2025 naar verwachting 
kleiner zal zijn dan in 1950. Uit de gegevens in de figuren 1A en 1B samen blijkt echter dat 
dit niet klopt. 

4p 1  Toon dit laatste met een berekening aan. 
 
In het genoemde artikel werd vermeld dat de bevolkingsgroei in Afrika 3% per jaar was. 

5p 2  Onderzoek of het volgens de figuren 1A en 1B mogelijk is dat gedurende de gehele periode 
van 1950 tot 2025 de bevolkingsgroei in Afrika 3% per jaar is. 
 
In figuur 1C zie je de leeftijdsopbouw in de ontwikkelingslanden in 1985 (binnenste deel 
van de figuur) en de verwachte leeftijdsopbouw in 2025 (gehele figuur). 
 
Voor de ontwikkelingslanden geldt dat de verwachte gemiddelde leeftijd in 2025 hoger is 
dan de gemiddelde leeftijd in 1985. 

3p 3  Leg uit hoe dit blijkt uit figuur 1C. Een berekening is hierbij niet vereist. 
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V-wa1_comp-o 4 Lees verder 

Examenresultaten 
 
 
Voor de invoering van de tweede fase bestonden de vakken wiskunde A en wiskunde B.  
In 2000 werden deze vakken voor het laatst op alle VWO-scholen geëxamineerd. Bij het 
Centraal Examen wiskunde A was de maximale score 90 punten. Zoals bij elk examen 
werden de behaalde resultaten onderzocht door middel van een grote landelijke steekproef. 
Van de 2255 kandidaten in de steekproef was er één met 0 punten en één met 88 punten. 
Niemand behaalde meer dan 88 punten. De uitkomst van de steekproef is in de vorm van 
een cumulatieve frequentiepolygoon weergegeven in figuur 2. Deze figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage. 

Uit figuur 2 blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de kandidaten een score van 45 punten of 
minder behaalde. 
 

3p 4  Bereken met behulp van figuur 2 hoeveel kandidaten een score hadden die hoger was 
dan 65. 
 
De uitkomst van de steekproef zou ook in de vorm van een boxplot weergegeven kunnen 
worden. 

5p 5  Maak zo’n boxplot met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
De gemiddelde score in deze steekproef was 52,5 punten, met een standaardafwijking van 
14,7 punten. 
 
Vóór de tweede fase kwam het vrij vaak voor dat iemand zowel in wiskunde A als in 
wiskunde B examen deed. In deze steekproef gold dat voor 546 kandidaten. We noemen 
deze groep voor het gemak de A&B-groep. De scores voor wiskunde A van deze 
A&B-groep waren bij benadering normaal verdeeld, met een gemiddelde van 63,8 punten. 
 
De leerlingen in de A&B-groep verschillen in aanleg voor wiskunde minder van elkaar dan 
de leerlingen in de hele steekproef. Daarom is het waarschijnlijk dat hun scores een kleinere 
spreiding vertonen.  
Van de 546 kandidaten uit de A&B-groep haalde 6% een score van 44 punten of minder 
voor wiskunde A, zodat voor de score X geldt: P(X ≤ 44,5) = 0,06. 

5p 6  Onderzoek of hieruit volgt dat de standaardafwijking van de scores van de A&B-groep 
kleiner is dan die van de hele steekproef. 
 

examenresultaten VWO wiskunde A 2000
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

score

cumulatief
percentage

figuur 2 
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V-wa1_comp-o 5 Lees verder 

In 2000 was er een apart examen wiskunde A voor 125 kandidaten die waren opgeleid 
volgens een experimenteel programma ter voorbereiding op de tweede fase. Zo mochten ze, 
anders dan de overige kandidaten, een grafische rekenmachine gebruiken. De 
examenopgaven waren grotendeels hetzelfde. 
 
Ter vergelijking kijken we naar het aantal onvoldoendes. Bij het gewone examen had 29% 
van de kandidaten een onvoldoende. Bij het experimentele examen waren er 30 kandidaten 
met een onvoldoende. 

3p 7  Bereken de kans dat van 125 aselect gekozen deelnemers aan het gewone examen ten 
hoogste 30 deelnemers een onvoldoende behaalden. 
 
De 125 deelnemers van het experimentele examen scoorden gemiddeld 54,92 punten. We 
willen dit vergelijken met de resultaten van het gewone examen. Hierbij nemen we aan dat 
de scores van het gewone examen normaal verdeeld zijn met gemiddelde 52,5 punten en 
standaardafwijking 14,7 punten. 

5p 8  Bereken de kans dat 125 aselect gekozen deelnemers aan het gewone examen gemiddeld ten 
minste 54,92 punten behaalden. 
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V-wa1_comp-o 6 Lees verder 

Vierkeuzevragen  
 
 
Bij vierkeuzevragen staan bij elke vraag vier mogelijke antwoorden: A, B, C en D. Slechts 
één daarvan is juist. Een kandidaat kan één van de vier antwoorden kiezen of de vraag 
onbeantwoord laten. Bij keuze van het juiste antwoord wordt 1 punt toegekend, in alle 
andere gevallen 0 punten. Als een kandidaat absoluut niet weet welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn, doet hij er daarom verstandig aan om toch een antwoord te 
kiezen. Dit leidt tot gokgedrag.  
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Neem aan dat Tim en Tom, een tweeling, allebei niets 
snappen van scheikunde. Ze hebben voor een proefwerk dan ook allebei niets geleerd, 
omdat dat in hun ogen toch geen zin heeft. Bij het proefwerk, dat uit 20 vierkeuzevragen 
bestaat, vult Tim niets in. Hij heeft dan ook 0 punten. Tom heeft elke vraag gegokt. 
 

3p 9  Bereken het aantal punten dat Tom kan verwachten. 
 
Er is ook wel eens geopperd om bij een onjuist antwoord strafpunten te geven. Een 
kandidaat heeft dan twee keuzes: niets invullen levert 0 punten op; wel iets invullen levert 
1 punt op bij een juist antwoord en –0,5 punt (0,5 strafpunt) bij een onjuist antwoord. 

3p 10  Bereken de verwachtingswaarde van de score per vraag bij dit strafpuntensysteem als een 
kandidaat gokt. 
 
Subjectieve kansen 
We kijken nu naar een andere manier van toetsen met vierkeuzevragen. Hierbij hoeft de 
kandidaat niet meer één antwoord te kiezen. In plaats daarvan vraagt men de kandidaat 
achter elk van de vier mogelijke antwoorden A, B, C en D de subjectieve kans op te 
schrijven. 
Een kandidaat die bijvoorbeeld noteert pA = 0,2; pB = 0,8; pC = 0; pD = 0 geeft daarmee aan 
dat hij er vrij zeker van is dat B juist is, maar dat A ook nog zou kunnen, en dat C en D 
volgens hem zeker fout zijn. 
De opgeschreven getallen pA, pB, pC en pD mogen natuurlijk niet negatief zijn en moeten bij 
elkaar opgeteld 1 zijn. 
 
Bij iedere vraag wordt een score berekend die aangeeft ‘hoe dicht je bij het juiste antwoord 
zit’.  
Als bijvoorbeeld C het juiste antwoord is, dan wordt de score berekend met de volgende 
formule: 

  score = ( )( )22 2 21 1A B C Dp p p p− + + − +  

Voor de gevallen waarbij A, B of D het juiste antwoord is, gelden soortgelijke formules. 
De maximale score is 1 en de minimale score is –1. 
 
Bij een bepaalde vraag is het juiste antwoord B. Een kandidaat die niet helemaal zeker van 
zijn zaak is, noteert bij deze vraag als subjectieve kansen:  
  pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0; pD = 0,1 

4p 11  Bereken de score voor deze kandidaat bij deze vraag. 
 
Stel dat bij een andere vraag C het juiste antwoord is. Een kandidaat haalt bij deze vraag de 
minimale score. 

3p 12  Welke subjectieve kansen kan de kandidaat opgeschreven hebben achter de antwoorden A, 
B, C en D? Vermeld alle mogelijkheden. 
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V-wa1_comp-o 7 Lees verder 

Een kandidaat moet een vraag beantwoorden maar heeft geen idee welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden voor de kandidaat om die 
vraag te beantwoorden: 
 

• Mogelijkheid I: 
De kandidaat zou kunnen gokken op een antwoord door daar 1 achter te schrijven (en dus 0 
achter de andere antwoorden). Het antwoord waarbij de kandidaat 1 heeft gezet, kan goed 
zijn. Dan is de score 1. Als het niet goed is, is de score −1. De verwachte score is dan: 

31
4 41 1 0,50⋅ + ⋅ − = − . 

 
• Mogelijkheid II: 

Hij kan ook op twee antwoorden gokken door achter ieder van die twee antwoorden 1
2  te 

schrijven. 
 

• Mogelijkheid III: 
Hij kan ook op drie antwoorden gokken door achter ieder van die drie antwoorden 1

3  te 
schrijven. 
 

• Mogelijkheid IV: 
En tenslotte kan hij ook op alle vier de antwoorden gokken door achter alle antwoorden 1

4  te 
schrijven. Deze laatste mogelijkheid levert hem een score van 0,25 op. 
 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de vraag te beantwoorden. We kijken echter alleen 
naar de bovengenoemde vier mogelijkheden.  
De score bij mogelijkheid IV is hoger dan de verwachte score bij mogelijkheid I. 
Mogelijkheid IV is daarmee een ‘verstandiger’ strategie dan mogelijkheid I.  

7p 13  Onderzoek welk van de mogelijkheden II, III en IV de meest verstandige strategie is. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 
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KoersSprint  
 
 
 In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de 

berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. 
Verder kunnen in de bestanden soms bepaalde waarden niet precies bereikt worden. In dat 
geval wordt de dichtstbijzijnde waarde gekozen. 
 
Neem aan dat je een bedrag belegt in aandelen, waarvan de waarde elke maand 
met 2

3 % stijgt. 
3p 14  Bereken met hoeveel procent de waarde van deze aandelen na één jaar is gestegen. 

 
Stel je hebt maandelijks € 150 vrij te besteden. Je overweegt dat bedrag telkens in aandelen 
te beleggen. Dan zie je een advertentie van KoersSprint. “Dat is aantrekkelijk! Bij 
KoersSprint kun je aandelen kopen met geleend geld waarover je rente betaalt. Door 
gebruik te maken van de waardestijging van het aandelenpakket kun je dan behoorlijk veel 
winst maken.” 
Hieronder zie je de advertentie. 
 

De vraag is natuurlijk waarvoor je moet kiezen:  
• voor beleggen via KoersSprint en elke maand € 150 betalen of  
• voor zelf elke maand € 150 beleggen.  

Het vervolg van deze opgave gaat over die keuze. 
 
In het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS is een deel van de in de advertentie genoemde 
website nagebouwd. 
 
 Open het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS. 

In dit bestand mag je alleen de schuifbalk gebruiken, dus niets invullen! 
 
Bij de rekenvoorbeelden in de advertentie en op de website gaat men ervan uit dat de 
waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen jaarlijks met een vast percentage stijgt. 
Er is dan dus sprake van exponentiële groei. 
In het bestand kun je met de schuifbalk instellen hoeveel procent de waarde van de 
aandelen jaarlijks stijgt. De uitkering na vijf jaar wordt dan uitgerekend. 

 
Met KoersSprint laat u het peloton achter u 
Doe mee voor slechts € 150 per maand 

Het mooie van KoersSprint is dat u niet over een eigen kapitaal hoeft te 
beschikken. Zodra u besluit mee te doen, schieten wij u een bedrag  
van € 22 500 voor. Dit bedrag beleggen wij direct voor u in solide aandelen. 
U betaalt slechts € 150 per maand als vergoeding (rente) voor het voorgeschoten 
bedrag. 
U hebt direct het plezier van de mogelijke waardestijging van het totale pakket. Zo kan 
uw geld veel sneller groeien dan wanneer u maandelijks € 150 zou beleggen.  
Na 5 jaar wordt de waarde van de belegging uitgekeerd, verminderd met het door 
ons voorgeschoten bedrag.  
De uitkering na 5 jaar is hoger naarmate de aandelen meer in waarde zijn 
gestegen. Wanneer bijvoorbeeld de waarde van de aandelen jaarlijks met 12% 
stijgt, ontvangt u na vijf jaar € 17 153. 
Meer rekenvoorbeelden vindt u op onze website. 

advertentie 
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Het ingestelde percentage noemen we p. De uitkering na 5 jaar noemen we u. Zoals in de 
advertentie staat, wordt bij het percentage p = 12 de uitkering u = € 17 153. 
 
 Zorg ervoor dat de schuifbalk op 12% staat. 

3p 15  Laat met een berekening zien dat bij een waardestijging van 12% per jaar na vijf jaar 
inderdaad 17 153 euro wordt uitgekeerd, zoals op het scherm valt af te lezen. 
 
Wie aan KoersSprint deelneemt, betaalt aan rente 60 keer € 150, dus in totaal € 9000. 
 
Het kan zijn dat het percentage p zo laag is, dat de uitkering u lager is dan deze € 9000. 

3p 16  Onderzoek voor welke gehele waarden van p dit geldt. 
 
 Sluit het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS en open  

het Excelbestand KOERSSPRINT-2.XLS. 
Ook in dit bestand mag je alleen de schuifbalken gebruiken, dus niets invullen! 
 
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je net als in KOERSSPRINT-1.XLS het percentage p 
instellen waarmee de waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen jaarlijks stijgt. Je 
ziet dan weer de uitkering van KoersSprint na 5 jaar.  
Via KoersSprint beleggen betekent dat de deelnemer aan het eind van iedere maand € 150 
rente aan KoersSprint betaalt. Die € 150 zou hij aan het eind van iedere maand ook zelf in 
aandelen kunnen beleggen. Om te berekenen wat het resultaat bij deze manier van beleggen 
is, hebben we het percentage waardestijging per maand nodig.  
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je daarom ook instellen hoeveel procent per maand de 
waarde van aandelen toeneemt bij zelf beleggen. Dit percentage noemen we m. Verder 
wordt in het bestand ook vermeld hoeveel procent per jaar overeenkomt met m% per maand. 
Dit komt later bij de jaarrendementbepaling verder aan de orde. Merk op dat dit percentage 
niet 12 ⋅ m is. 
 
Verder zie je het eindbedrag bij zelf beleggen. Dit wordt overgenomen uit de afgebeelde 
tabel. Wanneer je een waarde van m via de schuifbalk instelt, dan zie je in de tabel de 
ontwikkeling van het bedrag bij zelf beleggen. De vermelde bedragen B(n) zijn telkens aan 
het eind van maand n, nadat de waardestijging van de afgelopen maand is bijgeteld en 
zojuist weer € 150 is belegd. Na 1 maand is juist de eerste € 150 belegd, maar is nog geen 
sprake van waardestijging. Na 60 maanden is juist de laatste € 150 belegd en staat er het 
eindbedrag. 
 
Elke term van de rij B(n) kan berekend worden met behulp van de vorige term en het 
percentage m waarmee de waarde per maand toeneemt. 

3p 17  Leg uit hoe B(18) berekend kan worden wanneer je B(17) en m weet. 
 
Jaarrendement 
In KOERSSPRINT-1.XLS wordt het jaarrendement vermeld. Bij elke waarde van p hoort 
een jaarrendement. Zo is voor p = 12 bij een uitkering van € 17 153 na 5 jaar het 
jaarrendement 26,94%. (Je kunt dit controleren door het bestand even te openen en daarna 
weer te sluiten.) Dit percentage geeft aan wat de jaarlijkse waardestijging van de aandelen 
bij zelf beleggen zou moeten zijn om dezelfde opbrengst op te leveren als via beleggen bij 
KoersSprint.  
Dat bij p = 12 het jaarrendement 26,94% is, betekent dus dat de waarde van de aandelen bij 
zelf beleggen met 26,94% per jaar zou moeten stijgen om ervoor te zorgen dat de waarde 
ervan na 5 jaar even groot (namelijk € 17 153) is als de uitkering bij KoersSprint. 
 
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je het jaarrendement bij een waardestijging p niet direct 
aflezen. Je kunt het vinden door m zo in te stellen dat na 5 jaar geldt:  

 eindbedrag bij zelf beleggen = eindbedrag bij KoersSprint. 

De jaarlijkse waardestijging van de aandelen bij zelf beleggen is dan gelijk aan het 
jaarrendement. 
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In het bestand KOERSSPRINT-1.XLS kun je bij elk geheel percentage p (≥ 3) direct het 
bijbehorende jaarrendement zien. Met het bestand KOERSSPRINT-2.XLS kun je dit 
jaarrendement ook bepalen bij andere percentages. In KOERSSPRINT-2.XLS kun je p 
namelijk nauwkeuriger instellen. Daar is ook in de grafiek te zien of het eindbedrag via 
beleggen met KoersSprint (rode lijn) ongeveer gelijk is aan het eindbedrag (in blauw) bij 
zelf beleggen bij een in te stellen waardestijgingspercentage per maand m. Om het 
jaarrendement preciezer te kunnen bestuderen, gebruiken we daarom het Excelbestand 
KOERSSPRINT-2.XLS.  
 
Neem aan dat de waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen stijgt met 7,2% per jaar. 

3p 18  Onderzoek met behulp van bestand KOERSSPRINT-2.XLS wat het jaarrendement is. Licht 
je werkwijze toe. 
 
Zoals je al eerder hebt gezien, kan het voorkomen dat de uitkering van KoersSprint lager is 
dan het totaal van de maandelijks betaalde bedragen. Er is dan sprake van een negatief 
jaarrendement. Daarom kun je in het bestand voor m ook negatieve waarden instellen. 
 

3p 19  Geef een voorbeeld van getallen p en m waarbij de waarde van de via KoersSprint gekochte 
aandelen nog wel stijgt (p > 0) maar het jaarrendement toch negatief is. 
 
De afgelopen jaren daalden de aandelenkoersen en ontstonden er grote problemen bij 
bezitters van aandelen. Zo ook bij de deelnemers aan KoersSprint. Met het oog hierop kun 
je in het bestand ook voor p negatieve waarden instellen. Dan krijgen de deelnemers na 
5 jaar helemaal niets uitgekeerd, maar hebben ze zelfs nog een schuld bij KoersSprint. 
 
Stel dat de waarde van de aandelen met 5% per jaar daalt. 

3p 20  Onderzoek met behulp van het bestand hoe groot de schuld is die de deelnemer aan 
KoersSprint na afloop heeft.  
 
We kijken nu naar het effect van de KoersSprint-constructie. We letten op het verschil 
tussen zelf beleggen en deelname aan KoersSprint. Daarbij gaan we ervan uit dat de 
jaarlijkse waardestijging of waardedaling van de aandelen bij beide manieren van beleggen 
hetzelfde is. Misschien zou je verwachten dat het dan niets uitmaakt of je zelf belegt of 
deelneemt aan KoersSprint. Maar zoals je in het bestand kunt nagaan is er bij KoersSprint 
en zelf beleggen een duidelijk verschil in het uiteindelijke resultaat als de waarde van de 
aandelen 13,00% per jaar stijgt (m is dan gelijk aan 1,024). 
 
Wanneer het percentage waarmee de waarde van de aandelen jaarlijks stijgt of daalt bij 
beide manieren van beleggen gelijk is, zijn de volgende situaties mogelijk: 

• KoersSprint levert een hoger eindbedrag op dan zelf beleggen; 
• KoersSprint levert eenzelfde eindbedrag op als zelf beleggen; 
• KoersSprint levert een lager eindbedrag op dan zelf beleggen. 

6p 21  Geef van elk van deze situaties een voorbeeld met bedragen in euro’s. 
Noteer bij elk voorbeeld ook de waarden van p en van m. 
 
Om meer inzicht te krijgen in het verband tussen het percentage p waarmee de waarde van 
de aandelen jaarlijks stijgt en het bijbehorende jaarrendement, kun je met behulp van 
KOERSSPRINT-1.XLS of KOERSSPRINT-2.XLS voor een aantal waarden van p het 
jaarrendement bepalen en de gevonden waarden in een grafiek verwerken. 
 
Bij de waarden 5, 6, 10 en 12 voor p vinden we met de bestanden KOERSSPRINT-1.XLS 
of KOERSSPRINT-2.XLS respectievelijk de jaarrendementen −14,92; −6,79; 17,48 en 
26,94. In tabel 1 zijn deze waarden ingevuld. 
 

p 5 6  10  12 
jaarrendement −14,92 −6,79  17,48  26,94 

 
Op de uitwerkbijlage staat dezelfde tabel. Die kun je verder invullen. 

2p 22  Vul een waarde van p in tussen 6 en 10 met de bijbehorende waarde van het jaarrendement.  
Vul ook een waarde van p in tussen 10 en 12 met zijn bijbehorende waarde van het 
jaarrendement. 

tabel 1 
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Het jaarrendement geeft aan met welk percentage de aandelen bij zelf beleggen in waarde 
zouden moeten stijgen om een even groot eindbedrag te krijgen als bij KoersSprint. In 
werkelijkheid lukt het personen echter doorgaans niet om door zelf te beleggen een beter 
aandelenpakket te kiezen met een grotere waardestijging dan bij KoersSprint. Daarom is 
deelname aan KoersSprint doorgaans gunstiger dan zelf beleggen als het jaarrendement 
hoger is dan de jaarlijkse waardestijging van de aandelen.  
 
Van de resultaten in de tabel van vraag 22 kan men een grafiek maken van het verband 
tussen p en het jaarrendement. 

2p 23  Schets op de uitwerkbijlage de grafiek van het verband tussen p en het jaarrendement. 
 

3p 24  Leg uit met behulp van de grafiek voor welke waarden van p het doorgaans gunstiger is om 
bij KoersSprint te beleggen en wanneer het beter is om zelf te beleggen. 
 
 Sluit Excel af. Het bestand KOERSSPRINT-2.XLS niet opslaan. 

 
 Einde 
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Vraag 5 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 5, 22 en 23 

Examen VWO 2004 Compex 
 
Tijdvak 1 
Dinsdag 1 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
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1 Lees verder 
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Vraag 22 
 

p 5 6  10  12 
jaarrendement −14,92 −6,79  17,48  26,94 

 
 
 
Vraag 23 
 

 
 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 5, 22 en 23
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inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per 
school in het programma Wolf of vul de scores 
in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de 
Citogroep. 

w
is

ku
nd

e 
A

1 20 04
Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO-Compex

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 87 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1 Compex VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Bevolkingsgroei 
 
Maximumscore 4 

 1  • De wereldbevolking neemt in de periode 1950-2025 toe van 3 miljard naar 8 miljard  2  
• 15,6% van 3 miljard is (ongeveer) 0,47 miljard  1  
• 6,1% van 8 miljard is (ongeveer) 0,49 miljard  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • 8,8% van 3 miljard is (ongeveer) 0,26 miljard  1  
• 18,8% van 8 miljard is (ongeveer) 1,50 miljard  1  
• Bij 3% groei per jaar zou in 2025 het aantal inwoners (ongeveer) 0,26·1,0375 = 2,4 miljard 

zijn   2  
• Er kan dus niet steeds 3% groei per jaar zijn  1  

 
Maximumscore 3 

 3  een redenering als: 
• De hogere leeftijdsklassen groeien relatief sterker dan de lagere leeftijdsklassen  2  
• Daardoor stijgt de gemiddelde leeftijd  1  

of 
• een berekening van de gemiddelde leeftijd in 1985 (ongeveer 25 jaar)  2  
• een berekening van de verwachte gemiddelde leeftijd in 2025 (ongeveer 32 jaar)  1  

 
Examenresultaten 
 
Maximumscore 3 

 4  • aflezen in figuur 2: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dus 23% heeft een score hoger dan 65  1  
• Dat zijn (ongeveer) 519 kandidaten  1  

of 
• aflezen in figuur 2: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dat zijn (ongeveer) 1736 kandidaten  1  
• Dus 519 kandidaten hebben een score hoger dan 65  1  

 
Opmerking 
Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor 
geen punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 5 

 5  • het aflezen van de mediaan (52 scorepunten) bij 50%  1  
• het aflezen van het eerste kwartiel (42 scorepunten) bij 25%  1  
• het aflezen van het derde kwartiel (63 scorepunten) bij 75%  1  
• de randpunten 0 en 88   1  
• de rest van de boxplot  1  

voorbeeld van een tekening van een boxplot: 

Opmerking 
De toegestane marges bij het aflezen van mediaan, eerste en derde kwartiel uit de figuur 
zijn 1 scorepunt. 

Antwoorden Deel- 
scores

0 42 52 63 88

P a g i n a :  1 7 5 0V 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 .
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V-wa1_comp-c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 5 

 6  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking x, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat deze functie de waarde 0,06 heeft voor 
x = 12,4  2  

• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 
steekproef  1  
of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• de uitkomst 0,0946  1  
• 0,0946 > 0,06  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  
of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat bij een standaardafwijking 12 een kans 
hoort van 0,054 en bij een standaardafwijking 13 een kans hoort van 0,069  1  

• 0,054 < 0,06 < 0,069 dus ook 12 < standaardafwijking < 13  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  
 
Maximumscore 3 

 7  • gevraagd wordt P(X ≤ 30 | n = 125, p = 0,29)  1  
• het invoeren van deze waarden in de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de 

GR    1  
• het antwoord 0,13  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • de standaardafwijking 14,7 ( 1,31)
125

≈   2  

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 52,5, de gevonden standaardafwijking, linkergrens 54,92 en een voldoend grote 
rechtergrens  2  

• de uitkomst 0,03  1  
 
Vierkeuzevragen 
 
Maximumscore 3 

 9  • Gemiddeld zal Tom een kwart van de vragen goed gegokt hebben  1  
• Hij kan 0,25 ⋅  20 = 5 goede antwoorden verwachten  1  
• Tom kan 5 punten verwachten  1  

 
Maximumscore 3 

 10  • verwachtingswaarde bij gokken 0,25 ⋅  1 + 0,75 ⋅  −0,50   2  
• het antwoord: −0,125  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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V-wa1_comp-c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 4 

 11  • de scoreformule bij juist antwoord B: score = ( )2 2 2 21 (1 )A B C Dp p p p− + − + +   2  

• het invullen van de waarden pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0 en pD = 0,1 in deze formule  1  
• de score 0,86  1  

 
Maximumscore 3 

 12  • minimale score bij het antwoord pA = 1; pB = 0; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 1; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 0; pC = 0 en pD = 1  1  

 
Opmerking 
Voor elke andere vermelde mogelijkheid 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 7 

 13  • Bij 2 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
2    1  

• Bij 2 onjuiste antwoorden is de score 1
2−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid II is 1 1 1 1
2 2 2 2 0⋅ + ⋅ − =   1  

• Bij 3 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
3   1  

• Bij 3 onjuiste antwoorden is de score 1
3−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid III is  3 1 1 1 1
4 3 4 3 6⋅ + ⋅ − =  (≈ 0,17)  1  

• de conclusie: mogelijkheid IV is de meest verstandige strategie  1  
 
KoersSprint  
 
Maximumscore 3 

 14  • De groeifactor per maand is 300
21  (of 1,00667 of 1,0067)  1  

• De groeifactor per jaar is ( )122
3001  (of 121,00667 )  1  

• De groeifactor per jaar is ongeveer 1,083, dat betekent 8,3% groei  1  
 
Maximumscore 3 

 15  • De groeifactor per jaar is 1,12  1  
• De waarde van de aandelen na 5 jaar is 22 500 ⋅  1,125  1  
• De uitkering is 22 500 ⋅  1,125 – 22 500 = 17 152,69 ≈ 17 153 euro  1  

 
Maximumscore 3 

 16  • Volgens het bestand is bij p = 7 de uitkering u = € 9057 en is bij p = 6 de uitkering 
u = € 7610  2  

• het antwoord p < 7 (of p ≤ 6)  1  
of 

• het opstellen van de ongelijkheid 22 500 ⋅  (1 + 0,01p)5 – 22 500 < 9000, dus  
(1 + 0,01p)5 < 1,4  1  

• beschrijven hoe men de ongelijkheid met behulp van de GR kan oplossen  1  
• het antwoord p < 7 (of p ≤ 6)  1  

 
Maximumscore 3 

 17  • Het bedrag B(17) is na een maand aangegroeid tot B(17) ⋅ (1 + 0,01m)  
(of B(17) + 0,01m ⋅  B(17))  2  

• Daar komt weer 150 bij, dus B(18) = B(17) ⋅  (1 + 0,01m) + 150  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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V-wa1_comp-c 7 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 18  • Bij p = 7,2 is de uitkering van KoersSprint € 9353,45  1  
• Met zelf beleggen krijg je nagenoeg hetzelfde eindbedrag (met m = 0,130) bij een jaarlijkse 

waardestijging van 1,57%; dat is dus het gevraagde jaarrendement  2  
 
Maximumscore 3 

 19   een goed voorbeeld, bijvoorbeeld p = 5, m =  −1,337 en −14,92%  
 
Maximumscore 3 

 20   p = −5 geeft als eindbedrag −€ 5089,93; dus € 5089,93 schuld 
 
Maximumscore 6 

 21  • een voorbeeld met p < 8,30, bijvoorbeeld: KoersSprint levert bij gelijk jaarpercentage 
minder op dan bij zelf beleggen bij p = 6,50 en m = 0,526, respectievelijk € 8326,95 versus 
€ 10 549,85  2  

• KoersSprint levert bij gelijk jaarpercentage (ongeveer) evenveel op als bij zelf beleggen bij 
p = 8,30 en m = 0,667, respectievelijk € 11 021,60 versus €11 022,68  2  

• een voorbeeld met p > 8,30, bijvoorbeeld: KoersSprint levert bij gelijk jaarpercentage meer 
op dan bij zelf beleggen bij p = 10,01 en m = 0,798, respectievelijk € 13 752,95 versus 
€ 11 486,31  2  
 
Maximumscore 2 

 22   twee getallenparen, bijvoorbeeld (8,3; 8,3), dus p = 8,3 en jaarrendement = 8,3 en  
(11; 22,36) of (8; 6,54) en (11; 22,36)  
 
Maximumscore 2 

 23   een juiste grafiek (zonder de rechte lijn, die pas bij vraag 24 gebruikt moet worden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximumscore 3 

 24  • Waar de lijn ‘jaarrendement = p’ de kromme snijdt, ligt het break-even-point (dus de punten 
(0, 0) en (10, 10) bijvoorbeeld verbinden)   1  

• het punt (8,3; 8,3)   1  
• Voor p > 8,3 is het gunstiger om via KoersSprint te beleggen (voor p < 8,3 kan men beter 

zelf beleggen)   1  
 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO-Compex 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 14 tot en met 22 moet je de 
computer gebruiken. Schrijf de antwoorden op 
deze vragen op papier, tenzij anders is 
aangegeven.  
Indien gevraagd wordt resultaten op te slaan, 
doe je dat in de examenmap. 
In het openingsscherm is de naam van deze 
map gegeven. 
 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 2 en 21 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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V-wa12_comp-o 2 Lees verder 

Examenresultaten 
 
 
Voor de invoering van de tweede fase bestonden de vakken wiskunde A en wiskunde B.  
In 2000 werden deze vakken voor het laatst op alle VWO-scholen geëxamineerd. Bij het 
Centraal Examen wiskunde A was de maximale score 90 punten. Zoals bij elk examen 
werden de behaalde resultaten onderzocht door middel van een grote landelijke steekproef. 
Van de 2255 kandidaten in de steekproef was er één met 0 punten en één met 88 punten. 
Niemand behaalde meer dan 88 punten. De uitkomst van de steekproef is in de vorm van 
een cumulatieve frequentiepolygoon weergegeven in figuur 1. Deze figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage. 

Uit figuur 1 blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de kandidaten een score van 45 punten of 
minder behaalde.  
 

3p 1  Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel kandidaten een score hadden die hoger was 
dan 65. 
 
De uitkomst van de steekproef zou ook in de vorm van een boxplot weergegeven kunnen 
worden. 

5p 2  Maak zo’n boxplot met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage. Licht je werkwijze toe. 
 
De gemiddelde score in deze steekproef was 52,5 punten, met een standaardafwijking van 
14,7 punten. 
 
Vóór de tweede fase kwam het vrij vaak voor dat iemand zowel in wiskunde A als in 
wiskunde B examen deed. In deze steekproef gold dat voor 546 kandidaten. We noemen 
deze groep voor het gemak de A&B-groep. De scores voor wiskunde A van deze 
A&B-groep waren bij benadering normaal verdeeld, met een gemiddelde van 63,8 punten. 
 
De leerlingen in de A&B-groep verschillen in aanleg voor wiskunde minder van elkaar dan 
de leerlingen in de hele steekproef. Daarom is het waarschijnlijk dat hun scores een kleinere 
spreiding vertonen. 
Van de 546 kandidaten in de A&B-groep haalde 6% een onvoldoende, namelijk een score 
van 44 punten of minder voor wiskunde A. Voor de score X geldt dus: P(X ≤ 44,5) = 0,06. 

5p 3  Onderzoek of hieruit volgt dat de standaardafwijking van de scores van de A&B-groep 
kleiner is dan die van de hele steekproef. 
 
Een docent bekijkt deze cijfers en is er helemaal niet van overtuigd dat de A&B-leerlingen 
het zoveel beter deden dan alle A-leerlingen. Volgens hem is dat geringe aantal van 
33 onvoldoendes veroorzaakt door de kleine steekproef van 546 kandidaten. Hij beweert dat 
de A&B-leerlingen het net zo goed deden als alle A-leerlingen. 
Ga bij de volgende vraag ervan uit dat 29% van alle wiskunde A-leerlingen een 
onvoldoende scoorde voor het examen. 

6p 4  Onderzoek of de bewering van de docent door de gegevens bevestigd wordt. Gebruik 
daarbij een significantieniveau van 5%. 
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V-wa12_comp-o 3 Lees verder 

Autobanden 
 
 
De firma Nedtyre verkoopt een speciaal type autobanden aan garages, bandenspecialisten en 
autospeciaalzaken. Jaarlijks verkoopt Nedtyre 4500 banden van dit type. 
Nedtyre koopt deze banden in bij de Italiaanse bandenfabriek Carrelli. Om de voorraad op 
peil te houden doet Nedtyre steeds bestellingen van 360 banden. We nemen aan dat de 
verkoop gelijkmatig over het jaar verdeeld is. Men zorgt ervoor dat de nieuwe bestelling 
telkens precies arriveert op het moment dat er geen banden meer in voorraad zijn. Dan zit er 
telkens 0,08 jaar, dus iets minder dan een maand, tussen twee opeenvolgende bestellingen. 
De voorraad autobanden verloopt volgens de grafiek in figuur 2. 

De voorraadkosten zijn evenredig met het aantal banden dat in voorraad is. De kosten om 
een band een jaar lang in voorraad te houden bedragen € 180. 
 

3p 5  Toon aan dat de totale voorraadkosten volgens dit model € 32 400 per jaar bedragen. 
 
De banden worden door Nedtyre voor € 70 per stuk verkocht. De inkoopprijs die Nedtyre 
betaalt, is € 30 per band. Bij het berekenen van de winst moet ook rekening worden 
gehouden met bovengenoemde voorraadkosten en met de leveringskosten. Deze 
leveringskosten bedragen € 3500 per bestelling. 
 

3p 6  Laat met een berekening zien dat uit het voorgaande volgt dat Nedtyre gemiddeld per band 
een winst van ongeveer € 23,08 maakt. Je mag hierbij geen gebruik maken van de formule 
die later in deze opgave vermeld wordt. 
 
De leveringskosten van € 3500 gelden voor elke bestelling, ongeacht het aantal bestelde 
banden. Ook het jaarlijks verkochte aantal van 4500 banden blijft voortdurend gelijk.  
Nedtyre wil nu onderzoeken of de gemiddelde winst per band verhoogd kan worden door in 
plaats van 360 banden een ander aantal banden per keer te bestellen. Hierdoor zouden de 
totale kosten af kunnen nemen. Men maakt de volgende formule: 

  350040 0,02W x
x

= − −  

Hierin is W de gemiddelde winst per band in euro’s en x de bestelgrootte (het aantal banden 
dat telkens wordt besteld). 
 

5p 7  Toon aan dat deze formule voor iedere bestelgrootte x juist is. 
 
Nedtyre wil zo veel mogelijk winst per band maken.  

5p 8  Stel de afgeleide van W op en bereken met behulp daarvan bij welke bestelgrootte x de 
gemiddelde winst per band maximaal is. 
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figuur 2 
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V-wa12_comp-o 4 Lees verder 

Vierkeuzevragen  
 
 
Bij vierkeuzevragen staan bij elke vraag vier mogelijke antwoorden: A, B, C en D. Slechts 
één daarvan is juist. Een kandidaat kan één van de vier antwoorden kiezen of de vraag 
onbeantwoord laten. Bij keuze van het juiste antwoord wordt 1 punt toegekend, in alle 
andere gevallen 0 punten. Als een kandidaat absoluut niet weet welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn, doet hij er daarom verstandig aan om toch een antwoord te 
kiezen. Dit leidt tot gokgedrag. 
Daarom is ook wel eens geopperd om bij een onjuist antwoord strafpunten te geven. Een 
kandidaat heeft dan twee keuzes: niets invullen levert 0 punten op; wel iets invullen levert 
1 punt op bij een juist antwoord en –0,5 punt (0,5 strafpunt) bij een onjuist antwoord. 

3p 9  Bereken de verwachtingswaarde van de score per vraag bij dit strafpuntensysteem als een 
kandidaat gokt. 
 
Subjectieve kansen 
We kijken nu naar een andere manier van toetsen met vierkeuzevragen. Hierbij hoeft de 
kandidaat niet meer één antwoord te kiezen. In plaats daarvan vraagt men de kandidaat 
achter elk van de vier mogelijke antwoorden A, B, C en D de subjectieve kans op te 
schrijven. 
Een kandidaat die bijvoorbeeld noteert pA = 0,2; pB = 0,8; pC = 0; pD = 0 geeft daarmee aan 
dat hij er vrij zeker van is dat B juist is, maar dat A ook nog zou kunnen, en dat C en D 
volgens hem zeker fout zijn. 
De opgeschreven getallen pA, pB, pC en pD mogen natuurlijk niet negatief zijn en moeten bij 
elkaar opgeteld 1 zijn. 
 
Bij iedere vraag wordt een score berekend die aangeeft ‘hoe dicht je bij het juiste antwoord 
zit’.  
Als bijvoorbeeld C het juiste antwoord is, dan wordt de score berekend met de volgende 
formule: 

  score = ( )( )22 2 21 1A B C Dp p p p− + + − +  

Voor de gevallen waarbij A, B of D het juiste antwoord is, gelden soortgelijke formules. 
De maximale score is 1 en de minimale score is –1. 
 
Bij een bepaalde vraag is het juiste antwoord B. Een kandidaat die niet helemaal zeker van 
zijn zaak is, noteert bij deze vraag als subjectieve kansen:  
  pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0; pD = 0,1 

4p 10  Bereken de score voor deze kandidaat bij deze vraag. 
 
Stel dat bij een andere vraag C het juiste antwoord is. Een kandidaat haalt bij deze vraag de 
minimale score. 

3p 11  Welke subjectieve kansen kan de kandidaat opgeschreven hebben achter de antwoorden A, 
B, C en D? Vermeld alle mogelijkheden. 
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V-wa12_comp-o 5 Lees verder 

Een kandidaat moet een vraag beantwoorden maar heeft geen idee welk antwoord juist is en 
welke antwoorden onjuist zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden voor de kandidaat om die 
vraag te beantwoorden: 
 

• Mogelijkheid I: 
De kandidaat zou kunnen gokken op een antwoord door daar 1 achter te schrijven (en dus 0 
achter de andere antwoorden). Het antwoord waarbij de kandidaat 1 heeft gezet, kan goed 
zijn. Dan is de score 1. Als het niet goed is, is de score −1. De verwachte score is dan: 

31
4 41 1 0,50⋅ + ⋅ − = − . 

 
• Mogelijkheid II: 

Hij kan ook op twee antwoorden gokken door achter ieder van die twee antwoorden 1
2  te 

schrijven. 
 

• Mogelijkheid III: 
Hij kan ook op drie antwoorden gokken door achter ieder van die drie antwoorden 3

1  te 
schrijven. 
 

• Mogelijkheid IV: 
En tenslotte kan hij ook op alle vier de antwoorden gokken door achter alle antwoorden 4

1 te 
schrijven. Deze laatste mogelijkheid levert hem een score van 0,25 op. 
 
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om de vraag te beantwoorden. We kijken echter alleen 
naar de bovengenoemde vier mogelijkheden. 
De score bij mogelijkheid IV is hoger dan de verwachte score bij mogelijkheid I. 
Mogelijkheid IV is daarmee een ‘verstandiger’ strategie dan mogelijkheid I.  

7p 12  Onderzoek welk van de mogelijkheden II, III en IV de meest verstandige strategie is. 
 
We vergelijken de antwoorden van twee personen op een vierkeuzevraag. 
Tim snapt niets van de vraag en besluit bij ieder antwoord 0,25 in te vullen. 
Tom weet zeker dat de antwoorden B en D onjuist zijn. 
Zijn antwoord op deze vraag zal van de vorm zijn: 
 

antwoord subjectieve kans 
A a 
B 0 
C 1 – a 
D 0 

 
Hierbij is a een getal tussen 0 en 1 (eventueel 0 of 1). 
 
Stel dat antwoord C juist is. Of Tom bij deze vraag een hogere score haalt dan Tim hangt af 
van de gekozen waarde van a. 

4p 13  Bereken voor welke waarden van a geldt dat Tom bij deze vraag een hogere score haalt dan 
Tim. 
 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 
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KoersSprint  
 
 
 In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de 

berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. 
Verder kunnen in de bestanden soms bepaalde waarden niet precies bereikt worden. In dat 
geval wordt de dichtstbijzijnde waarde gekozen. 
 
Neem aan dat je een bedrag belegt in aandelen, waarvan de waarde elke maand 
met 2

3 % stijgt. 
3p 14  Bereken met hoeveel procent de waarde van deze aandelen na één jaar is gestegen. 

 
Stel je hebt maandelijks € 150 vrij te besteden. Je overweegt dat bedrag telkens in aandelen 
te beleggen. Dan zie je een advertentie van KoersSprint. “Dat is aantrekkelijk! Bij 
KoersSprint kun je aandelen kopen met geleend geld waarover je rente betaalt. Door 
gebruik te maken van de waardestijging van het aandelenpakket kun je dan behoorlijk veel 
winst maken.” 
Hieronder zie je de advertentie. 
 

De vraag is natuurlijk waarvoor je moet kiezen:  
• voor beleggen via KoersSprint en elke maand € 150 betalen of  
• voor zelf elke maand € 150 beleggen.  

Het vervolg van deze opgave gaat over die keuze. 
 
In het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS is een deel van de in de advertentie genoemde 
website nagebouwd. 
 
 Open het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS. 

In dit bestand mag je alleen de schuifbalk gebruiken, dus niets invullen! 
 
Bij de rekenvoorbeelden in de advertentie en op de website gaat men ervan uit dat de 
waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen jaarlijks met een vast percentage stijgt. 
Er is dan dus sprake van exponentiële groei. 
In het bestand kun je met de schuifbalk instellen hoeveel procent de waarde van de 
aandelen jaarlijks stijgt. De uitkering na vijf jaar wordt dan uitgerekend. 

 
Met KoersSprint laat u het peloton achter u 
Doe mee voor slechts € 150 per maand 

Het mooie van KoersSprint is dat u niet over een eigen kapitaal hoeft te 
beschikken. Zodra u besluit mee te doen, schieten wij u een bedrag  
van € 22 500 voor. Dit bedrag beleggen wij direct voor u in solide aandelen. 
U betaalt slechts € 150 per maand als vergoeding (rente) voor het voorgeschoten 
bedrag. 
U hebt direct het plezier van de mogelijke waardestijging van het totale pakket. Zo kan 
uw geld veel sneller groeien dan wanneer u maandelijks € 150 zou beleggen.  
Na 5 jaar wordt de waarde van de belegging uitgekeerd, verminderd met het door 
ons voorgeschoten bedrag.  
De uitkering na 5 jaar is hoger naarmate de aandelen meer in waarde zijn 
gestegen. Wanneer bijvoorbeeld de waarde van de aandelen jaarlijks met 12% 
stijgt, ontvangt u na vijf jaar € 17 153. 
Meer rekenvoorbeelden vindt u op onze website. 

advertentie 
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Het ingestelde percentage noemen we p. De uitkering na 5 jaar noemen we u. Zoals in de 
advertentie staat, wordt bij het percentage p = 12 de uitkering u = € 17 153. 
 

3p 15  Stel een formule op waarmee bij elk percentage p de uitkering u te berekenen is.  
 
Wie aan KoersSprint deelneemt, betaalt aan rente 60 keer € 150, dus in totaal € 9000. 
 
Het kan zijn dat het percentage p zo laag is, dat de uitkering u lager is dan deze € 9000. 

3p 16  Onderzoek voor welke gehele waarden van p dit geldt. 
 
 Sluit het Excelbestand KOERSSPRINT-1.XLS en open  

het Excelbestand KOERSSPRINT-2.XLS. 
Ook in dit bestand mag je alleen de schuifbalken gebruiken, dus niets invullen! 
 
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je net als in KOERSSPRINT-1.XLS het percentage p 
instellen waarmee de waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen jaarlijks stijgt. Je 
ziet dan weer de uitkering van KoersSprint na 5 jaar.  
Via KoersSprint beleggen betekent dat de deelnemer aan het eind van iedere maand € 150 
rente aan KoersSprint betaalt. Die € 150 zou hij aan het eind van iedere maand ook zelf in 
aandelen kunnen beleggen. Om te berekenen wat het resultaat bij deze manier van beleggen 
is, hebben we het percentage waardestijging per maand nodig.  
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je daarom ook instellen hoeveel procent per maand de 
waarde van aandelen toeneemt bij zelf beleggen. Dit percentage noemen we m. Verder 
wordt in het bestand ook vermeld hoeveel procent per jaar overeenkomt met m% per maand. 
Dit komt later bij de jaarrendementbepaling verder aan de orde. Merk op dat dit percentage 
niet 12 ⋅ m is. 
 
Verder zie je het eindbedrag bij zelf beleggen. Dit wordt overgenomen uit de afgebeelde 
tabel. Wanneer je een waarde van m via de schuifbalk instelt, dan zie je in de tabel de 
ontwikkeling van het bedrag bij zelf beleggen. De vermelde bedragen B(n) zijn telkens aan 
het eind van maand n, nadat de waardestijging van de afgelopen maand is bijgeteld en 
zojuist weer € 150 is belegd. Na 1 maand is juist de eerste € 150 belegd, maar is nog geen 
sprake van waardestijging. Na 60 maanden is juist de laatste € 150 belegd en staat er het 
eindbedrag. 
 
De termen van de rij B(n) kunnen berekend worden met de lineaire recursievergelijking 
B(n) = (1 + 0,01m) · B(n – 1) + 150 met B(0) = 0. Maar de termen van de rij kunnen ook 
worden berekend met een directe formule (rangnummerformule). 
 
Er geldt B(1) = 150 en voor m = 1 wordt de lineaire recursievergelijking  
B(n) = 1,01 · B(n – 1) + 150. 

5p 17  Laat zien dat voor m = 1 de directe formule voor B(n) gelijk is aan  
B(n) = 15 000 ⋅  (1,01n – 1) en laat met behulp van deze formule zien dat het eindbedrag dat 
in KOERSSPRINT-2.XLS berekend wordt voor m = 1 klopt. 
 
Wanneer iemand aan het eind van elke maand zelf € 150 in aandelen belegt, is het 

eindbedrag na 5 jaar te vinden met de formule: 
m

mEindbedrag
01,0

1)01,01(150
60 −+

⋅= . 

Hierin is m het percentage van de waardestijging van de aandelen per maand. 
 
Neem aan dat de waarde van de bij KoersSprint gekochte aandelen stijgt met 9,6% per jaar. 

4p 18  Benader met behulp van deze formule in vier decimalen nauwkeurig wat de waarde van m 
moet zijn om bij zelf beleggen een even groot eindbedrag te krijgen. Gebruik daarbij de 
grafische rekenmachine. 
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Jaarrendement 
In KOERSSPRINT-1.XLS wordt het jaarrendement vermeld. Bij elke waarde van p hoort 
een jaarrendement. Zo is voor p = 12 bij een uitkering van € 17 153 na 5 jaar het 
jaarrendement 26,94%. (Je kunt dit controleren door het bestand even te openen en daarna 
weer te sluiten.) Dit percentage geeft aan wat de jaarlijkse waardestijging van de aandelen 
bij zelf beleggen zou moeten zijn om dezelfde opbrengst op te leveren als via beleggen bij 
KoersSprint.  
Dat bij p = 12 het jaarrendement 26,94% is, betekent dus dat de waarde van de aandelen bij 
zelf beleggen met 26,94% per jaar zou moeten stijgen om ervoor te zorgen dat de waarde 
ervan na 5 jaar even groot (namelijk € 17 153) is als de uitkering bij KoersSprint. 
 
In KOERSSPRINT-2.XLS kun je het jaarrendement bij een waardestijging p niet direct 
aflezen. Je kunt het vinden door m zo in te stellen dat na 5 jaar geldt:  

 eindbedrag bij zelf beleggen = eindbedrag bij KoersSprint. 

De jaarlijkse waardestijging van de aandelen bij zelf beleggen is dan gelijk aan het 
jaarrendement. 
In het bestand KOERSSPRINT-1.XLS kun je bij elk geheel percentage p (≥ 3) direct het 
bijbehorende jaarrendement zien. Met het bestand KOERSSPRINT-2.XLS kun je dit 
jaarrendement ook bepalen bij andere percentages. In KOERSSPRINT-2.XLS kun je p 
namelijk nauwkeuriger instellen. Daar is ook in de grafiek te zien of het eindbedrag via 
beleggen met KoersSprint (rode lijn) ongeveer gelijk is aan het eindbedrag (in blauw) bij 
zelf beleggen bij een in te stellen waardestijgingspercentage per maand m. Om het 
jaarrendement preciezer te kunnen bestuderen, gebruiken we daarom het Excelbestand 
KOERSSPRINT-2.XLS. 
 
Neem aan dat de waarde van de via KoersSprint gekochte aandelen stijgt met 7,2% per jaar. 

3p 19  Onderzoek met behulp van bestand KOERSSPRINT-2.XLS wat het jaarrendement is. Licht 
je werkwijze toe. 
 
Zoals je al eerder hebt gezien, kan het voorkomen dat de uitkering van KoersSprint lager is 
dan het totaal van de maandelijks betaalde bedragen. Er is dan sprake van een negatief 
jaarrendement. Daarom kun je in het bestand voor m ook negatieve waarden instellen. 
 

3p 20  Geef een voorbeeld van getallen p en m waarbij de waarde van de via KoersSprint gekochte 
aandelen nog wel stijgt (p > 0) maar het jaarrendement toch negatief is. 
 
De afgelopen jaren daalden de aandelenkoersen en ontstonden er grote problemen bij 
bezitters van aandelen. Zo ook bij de deelnemers aan KoersSprint. Met het oog hierop kun 
je in het bestand ook voor p negatieve waarden instellen. Dan krijgen de deelnemers na 
5 jaar helemaal niets uitgekeerd, maar hebben ze zelfs nog een schuld bij KoersSprint. 
 
We kijken nu naar het effect van de KoersSprint-constructie. We letten op het verschil 
tussen zelf beleggen en deelname aan KoersSprint, waarbij de jaarlijkse waardestijging of 
waardedaling van de aandelen in beide gevallen hetzelfde is. We kunnen dan verschillende 
gevallen onderscheiden. Zie tabel 1. 
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 jaarlijkse waarde-

stijging p van de 
aandelen (in %) 

uitkering 
KoersSprint (in €) 

eindbedrag bij zelf 
beleggen (in €) 

KoersSprint keert niets uit en de 
deelnemer heeft een schuld aan 
KoersSprint 

 

p kleiner dan 0 kleiner dan 0 kleiner dan 9000 

KoersSprint keert niets uit, maar 
er is ook geen schuld 
 
 

p = 0   

KoersSprint keert nog wel wat 
uit, maar minder dan de 
deelnemer in totaal betaald heeft 
 

   

KoersSprint keert meer uit dan de 
deelnemer in totaal betaald heeft, 
maar minder dan het eindbedrag 
bij zelf beleggen 
 

   

KoersSprint keert meer uit dan 
het eindbedrag bij zelf beleggen 
 
 

   

 
Deze tabel staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

8p 21  Vul deze tabel op de uitwerkbijlage verder in. Schrijf voor p, voor de uitkering van 
KoersSprint en voor het eindbedrag bij zelf beleggen, de waarden op die in een cel van de 
tabel van toepassing zijn. Doe dat op een manier die overeenkomt met de reeds ingevulde 
voorbeelden in de tabel. Licht je werkwijze toe. 
 

2p 22  Voor welke waarden van p kun je beter zelf beleggen dan deelnemen aan KoersSprint? 
 
 Sluit Excel af. Het bestand KOERSSPRINT-2.XLS niet opslaan. 

 
 

tabel 1 

Einde 
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Vraag 2 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 2 en 21 

Examen VWO 2004 Compex  
 
Tijdvak 1 
Dinsdag 1 juni 
13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
 
 

w
is

ku
nd

e 
A

1,
2

examenresultaten VWO wiskunde A 2000
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

score

cumulatief
percentage

1 Lees verder 
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Vraag 21 
 

 jaarlijkse waarde-
stijging p van de 
aandelen (in %) 

uitkering 
KoersSprint (in €) 

eindbedrag bij zelf 
beleggen (in €) 

KoersSprint keert niets uit 
en de deelnemer heeft een 
schuld aan KoersSprint 

 

 

p kleiner dan 0 kleiner dan 0 kleiner dan 9000 

KoersSprint keert niets uit, 
maar er is ook geen schuld 

 

 

p = 0   

KoersSprint keert nog wel 
wat uit, maar minder dan de 
deelnemer in totaal betaald 
heeft 

 

   

KoersSprint keert meer uit 
dan de deelnemer in totaal 
betaald heeft, maar minder 
dan het eindbedrag bij zelf 
beleggen 

 

   

KoersSprint keert meer uit 
dan het eindbedrag bij zelf 
beleggen 

 

 

   

 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 2 en 21 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per 
school in het programma Wolf of vul de scores 
in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de 
Citogroep. 

w
is

ku
nd

e 
A

1,
2 20 04

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO-Compex

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1,2 Compex VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld:  
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 
kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Examenresultaten 
 
Maximumscore 3 

 1  • aflezen in figuur 1: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dus 23% heeft een score hoger dan 65  1  
• Dat zijn (ongeveer) 519 kandidaten  1  

of 

• aflezen in figuur 1: 77% heeft een score van 65 of lager  1  
• Dat zijn (ongeveer) 1736 kandidaten  1  
• Dus 519 kandidaten hebben een score hoger dan 65  1  

 
Opmerking 
Als bij het aflezen uit de figuur een percentage van 76, 78 of 79 is gevonden, dan hiervoor 
geen punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 5 

 2  • het aflezen van de mediaan (52 scorepunten) bij 50%  1  
• het aflezen van het eerste kwartiel (42 scorepunten) bij 25%  1  
• het aflezen van het derde kwartiel (63 scorepunten) bij 75%  1  
• de randpunten 0 en 88   1  
• de rest van de boxplot  1  

 
voorbeeld van een tekening van een boxplot: 

Opmerking 
De toegestane marges bij het aflezen van mediaan, eerste en derde kwartiel uit de figuur 
zijn 1 scorepunt. 
 
Maximumscore 5 

 3  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking x, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat deze functie de waarde 0,06 heeft voor 
x = 12,4  2  

• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 
steekproef  1  

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• de uitkomst 0,0946  1  
• 0,0946 > 0,06  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  

Antwoorden Deel- 
scores

0 42 52 63 88

P a g i n a :  1 7 6 8V 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 ) .



V-wa12_comp-c 5 Lees verder 

 
 
 
 

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 63,8, standaardafwijking 14,7, een voldoend kleine linkergrens en 
rechtergrens 44,5  2  

• Uit, bijvoorbeeld, grafiek(en) of een tabel blijkt dat bij een standaardafwijking 12 een kans 
hoort van 0,054 en bij een standaardafwijking 13 een kans hoort van 0,069  1  

• 0,054 < 0,06 < 0,069 dus ook 12 < standaardafwijking < 13  1  
• De standaardafwijking van de scores van de A&B-groep is kleiner dan die van de hele 

steekproef  1  
 
Maximumscore 6 

 4  • de hypothesen H0: p = 0,29 en H1: p < 0,29  1  
• P(X ≤  33 | n = 546, p = 0,29) moet berekend worden  1  
• het invoeren van X ≤  33, n = 546 en p = 0,29 in de GR en gebruik maken van de 

cumulatieve binomiale verdeling  1  
• de uitkomst 9,74·10–42  1  
• Dit is kleiner dan 0,05 dus de docent krijgt geen gelijk  2  

 
Autobanden 
 
Maximumscore 3 

 5  • Gemiddeld zijn er 180 banden in voorraad  2  
• 180 ⋅  180 = 32 400  1  

 
Maximumscore 3 

 6  • De gemiddelde voorraadkosten per band zijn 32400 7,20
4500

= (euro)  1  

• De gemiddelde leveringskosten per band zijn 3500 9,72
360

≈ (euro)   1  

• De gemiddelde winst per band is 70 – 30 – 7,20 – 9,72 = 23,08 (euro)  1  
 
Maximumscore 5 

 7  • ‘bruto’ winst per band: 70 – 30 = 40 (euro)  1  
• totale voorraadkosten: 1

2 180x ⋅  (euro)  1  

• gemiddelde voorraadkosten per band: 
1
2 180

0,02
4500
x

x
⋅

= ⋅  (euro)  1  

• leveringskosten per band: 3500
x

 (euro)  1  

• ‘netto’ winst per band: 350040 0,02x
x

− −  (euro)  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • 2
3500 0,02W

x
′ = −   2  

• 0W ′ =  moet opgelost worden  1  
• de oplossing x ≈ 418,3 of 418  1  
• de constatering (bijvoorbeeld op grond van een grafiek of tekenschema) dat W een 

maximum heeft bij x = 418 banden per bestelling  1  
 
Indien niet x = 418 maar bijvoorbeeld x = 418,3 als eindantwoord is gegeven  –1  
Indien x = 419 correct gemotiveerd als eindantwoord wordt gegeven  –0  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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V-wa12_comp-c 6 Lees verder 

 
 
 
 
Vierkeuzevragen 
 
Maximumscore 3 

 9  • verwachtingswaarde bij gokken 0,25 ⋅  1 + 0,75 ⋅  −0,50  2  
• het antwoord: −0,125  1  

 
Maximumscore 4 

 10  • de scoreformule bij juist antwoord B: score = ( )2 2 2 21 (1 )A B C Dp p p p− + − + +   2  

• het invullen van de waarden pA = 0,2; pB = 0,7; pC = 0 en pD = 0,1 in deze formule  1  
• de score 0,86  1  

 
Maximumscore 3 

 11  • minimale score bij het antwoord pA = 1; pB = 0; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 1; pC = 0 en pD = 0  1  
• minimale score bij het antwoord pA = 0; pB = 0; pC = 0 en pD = 1  1  

 
Opmerking 
Voor elke andere vermelde mogelijkheid 1 punt in mindering brengen. 
 
Maximumscore 7 

 12  • Bij 2 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
2    1  

• Bij 2 onjuiste antwoorden is de score 1
2−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid II is 1 1 1 1
2 2 2 2 0⋅ + ⋅ − =   1  

• Bij 3 antwoorden waaronder het juiste is de score 1
3   1  

• Bij 3 onjuiste antwoorden is de score 1
3−   1  

• De verwachte score bij mogelijkheid III is 3 1 1 1 1
4 3 4 3 6⋅ + ⋅ − =  (≈ 0,17)  1  

• de conclusie: mogelijkheid IV is de meest verstandige strategie  1  
 
Maximumscore 4 

 13  • Tom heeft score 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2)  1  
• het herleiden tot de vorm 1 – 2a2  1  
• 21 2 0,25a− >   1  
• a < 0,61  1  

of 

• Tom heeft score 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2)  1  
• 1 – (a2 +(1 – (1 – a))2) > 0,25  1  
• het invoeren van bijbehorende functies in de GR  1  
• het oplossen van de ongelijkheid: a < 0,61  1  

 
KoersSprint 
 
Maximumscore 3 

 14  • De groeifactor per maand is 300
21  (of 1,00667 of 1,0067)  1  

• De groeifactor per jaar is ( )122
3001  (of 121,00667 )  1  

• De groeifactor per jaar is ongeveer 1,083, dat betekent 8,3% groei  1  
 
Maximumscore 3 

 15  • De groeifactor per jaar is 1 + 0,01p  1  
• De waarde van de aandelen na 5 jaar is 22 500 ⋅  (1 + 0,01p)5  1  
• u = 22 500 ⋅  (1 + 0,01p)5 – 22 500 of u = 22 500 ⋅  ((1 + 0,01p)5 – 1)  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 16  • Volgens het bestand is bij p = 7 de uitkering u = € 9057 en is bij p = 6 de uitkering  
u = € 7610  2  

• het antwoord p < 7 (of p ≤ 6)  1  

of 

• het opstellen van de ongelijkheid 22 500 ⋅  (1 + 0,01p)5 – 22 500 < 9000, dus  
(1 + 0,01p)5 < 1,4  1  

• beschrijven hoe men de ongelijkheid met behulp van de GR kan oplossen  1  
• het antwoord p < 7 (of p ≤ 6)  1  

 
Maximumscore 5 

 17  • B(0) = 0  1  

• evenwichtswaarde 150 15000
1 1 1,01

b
a
= = −

− −
   1  

• B(n) = –15 000 + 15 000 ⋅  1,01n  1  
• B(60) = –15 000 + 15 000 ⋅  1,0160 = 12 250,45  1  
• voor m = 1 geeft het bestand ook B(60) = 12 250,45  1  

of 

• Uitschrijven van de eerste termen van B(n) geeft als resultaat:  
B(2) = 150 ⋅  1,01 + 150;  
B(3) = 150 ⋅  1,012 + 150 ⋅  1,01 + 150;  
B(4) = 150 ⋅  1,013 + 150 ⋅  1,012 + 150 ⋅  1,01 + 150  1  

• Voortzetten van de regelmaat geeft:  
B(n) = 150 ⋅  1,01n−1 + 150 ⋅  1,01n−2 + ... + 150 ⋅  1,01 + 150  1  

• B(n) = 1,01 1150
0,01

n −
⋅   1  

• De formule geeft B(60) = 12 250,45   1  
• voor m = 1 geeft het bestand ook B(60) = 12 250,45  1  

 
Maximumscore 4 

 18  • Bij KoersSprint is bij p = 9,6% het eindbedrag na 5 jaar € 13 082,40  1  

• de vergelijking 
60(1 0,01 ) 113082,40 150

0,01
m
m

+ −
= ⋅  opstellen  1  

• beschrijven hoe men de vergelijking met behulp van de GR kan oplossen  1  
• het antwoord m = 1,2028 (N.B.: KOERSSPRINT-2.XLS geeft m = 1,203)  1  

 
Maximumscore 3 

 19  • Bij p = 7,2 is de uitkering van KoersSprint € 9353,45  1  
• Met zelf beleggen krijg je nagenoeg hetzelfde eindbedrag (met m = 0,130) bij een jaarlijkse 

waardestijging van 1,57%; dat is dus het gevraagde jaarrendement  2  
 
Maximumscore 3 

 20   een goed voorbeeld, bijvoorbeeld p = 5, m =  −1,337 en −14,92% 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 8 

 21  • bij waardestijging 0%: uitkering € 0; eindbedrag € 9000  1  
• de uitkering is minder dan de deelnemer betaald heeft: volgens vraag 16 bij een 

waardestijging tussen 0% en 6,96%  1  
• uitkering tussen € 0 en € 9000; eindbedrag tussen € 9000 en € 10 670  

(in KOERSSPRINT-2.XLS jaarlijkse waardestijging op 6,96% instellen)  1  
• met schuiven in KOERSSPRINT-2.XLS: waardestijging gelijk aan jaarrendement bij 8,3%  2  
• uitkering meer dan deelnemer betaald heeft maar minder dan bij zelf beleggen bij 

waardestijging tussen 6,96% en 8,3%  1  
• uitkering tussen € 9000 en € 11 022; eindbedrag tussen € 10 670 en € 11 022  1  
• uitkering meer dan bij zelf beleggen bij waardestijging boven 8,3%, uitkering en eindbedrag 

boven € 11 022  1  
 
Opmerking 
Kleine afwijkingen in de bedragen als gevolg van afrondingen en dergelijke zijn toegestaan. 
Zie voor de puntentoekenning ook de onderstaande tabel. 
 
ingevulde tabel met bijbehorende puntentoekenning: 
 

 jaarlijkse 
waardestijging p 
van de aandelen 
(in %) 

uitkering 
KoersSprint (in €) 

eindbedrag bij zelf 
beleggen (in €) 

KoersSprint keert niets 
uit en de deelnemer 
heeft een schuld aan 
KoersSprint 

p kleiner dan 0 kleiner dan 0 kleiner dan 9000 

KoersSprint keert niets 
uit, maar er is ook geen 
schuld 
 

p = 0 0 9000 

KoersSprint keert nog 
wel wat uit, maar minder 
dan de deelnemer in 
totaal betaald heeft 

p groter dan 0 en 
kleiner dan 6,96 

groter dan 0 en 
kleiner dan 9000 

groter dan 9000 en 
kleiner dan 10670 

KoersSprint keert meer 
uit dan de deelnemer in 
totaal betaald heeft, 
maar minder dan het 
eindbedrag bij zelf 
beleggen 

p groter dan 6,96 
en kleiner dan 8,3 

groter dan 9000 en 
kleiner dan 11 022 

groter dan 10670 en 
kleiner dan 11 022 

KoersSprint keert meer 
uit dan het eindbedrag 
bij zelf beleggen 

p groter dan 8,3 groter dan 11 022 groter dan 11 022 

 
Maximumscore 2 

 22   Voor p < 8,3 kun je beter zelf beleggen dan deelnemen aan KoersSprint. 
 
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores

samen 1 scorepunt 

samen 1 scorepunt 3 scorepunten

samen 1 scorepunt

1 scorepunt samen 1 scorepunt 
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Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 13 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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APK 
 
 
Auto’s moeten elk jaar gekeurd worden. Deze wettelijk verplichte keuring wordt APK, 
Algemene Periodieke Keuring, genoemd en wordt uitgevoerd door garagebedrijven. 
Om na te gaan of de garagebedrijven de keuringen goed uitvoeren, voert de RDW, de Rijks 
Dienst voor Wegverkeer, controles uit. De RDW doet dit steekproefsgewijs. Dat wil 
zeggen: van alle auto’s die worden gekeurd door de garagebedrijven, selecteert de RDW er 
een aantal en onderwerpt die auto’s aan een controle. Op deze wijze controleert de RDW 
3% van alle gekeurde auto’s. 
 
Een garagebedrijf gaat op een dag 5 auto’s keuren. 

3p 1  Bereken de kans dat geen van deze 5 auto’s door de RDW wordt gecontroleerd. Geef je 
antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Voor het beoordelen van de kwaliteit van de garagebedrijven hanteert de RDW een 
puntensysteem: 
Ieder garagebedrijf begint met 0 punten. Als bij controle door de RDW blijkt dat de keuring 
van een auto niet goed is verricht, krijgt het garagebedrijf 1,5 strafpunten. Als de keuring 
van een auto wel goed is uitgevoerd, krijgt het garagebedrijf 0,4 bonuspunten. Strafpunten 
en bonuspunten worden met elkaar verrekend. Als een garagebedrijf bijvoorbeeld 
0,8 bonuspunten en 1,5 strafpunten heeft gekregen, levert dit 0,7 strafpunten op. Daarmee 
komt het aantal punten voor dit bedrijf op −0,7. 
 
Garagebedrijf Hendriks heeft 0 punten. Bij dit bedrijf wordt 20% van de keuringen niet 
goed uitgevoerd. De RDW voert vijf keer een controle bij Hendriks uit. 

4p 2  Bereken de kans dat garagebedrijf Hendriks na deze vijf controles meer dan 0 punten heeft. 
Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Met behulp van het puntensysteem van de RDW kunnen we narekenen dat bij een 
garagebedrijf waar 15% van de keuringen niet goed wordt uitgevoerd, elke uitgevoerde 
controle gemiddeld 0,115 punten oplevert. Dus acht controles door de RDW leveren zo’n 
bedrijf naar verwachting 0,92 punten op. 
Garagebedrijf Kampman voert slechts 10% van de keuringen niet goed uit. Acht controles 
door de RDW zullen dit garagebedrijf naar verwachting meer punten opleveren. 
Garagebedrijf Kampman heeft 0 punten.  

4p 3  Bereken hoeveel punten garagebedrijf Kampman naar verwachting zal hebben nadat de acht 
controles zijn uitgevoerd. 
 
Mede door de APK neemt de gemiddelde levensduur van personenauto’s toe. In het begin 
van de jaren negentig van de vorige eeuw was een personenauto na 9 à 10 jaar rijp voor de 
sloop. In 1998 lag de gemiddelde levensduur al een stuk hoger. Deze gemiddelde 
levensduur kun je berekenen met behulp van de gegevens in figuur 1. Daarin vind je in de 
vorm van een samengesteld staafdiagram de verdeling naar leeftijd van de personenauto’s 
die in 1998 werden gesloopt. 

4p 4  Bereken met behulp van de gegevens in figuur 1 hoe groot in 1998 de gemiddelde 
levensduur was van personenauto’s op het moment van slopen. 
 

figuur 1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

leeftijd sloopauto's in jaren

Legenda:

0 - <  5 5 - <10 10 - <15 20 - <2515 - <20
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Kaartspel 
 
 
Een set speelkaarten bestaat uit 52 kaarten, 
verdeeld in de soorten schoppen (♠), harten 
(♥), ruiten (♦) en klaveren (♣). Iedere soort 
bevat 13 kaarten, met de opdruk 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer of aas. 
 
Het kaartspel bridge wordt gespeeld door vier 
spelers, die ieder 13 kaarten krijgen. Zie 
figuur 2. 
We gaan er bij deze opgave van uit dat het 
delen van de kaarten op aselecte wijze 
gebeurt. Dat betekent dat bij elk spel iedere 
speler evenveel kans heeft op een bepaalde 
kaart. 
 
De 52 kaarten kunnen op zeer veel verschillende 
manieren onder de vier spelers verdeeld worden. 

4p 5  Onderzoek of dit aantal manieren groter is dan 255 10 .⋅  
 
Arie, Bert, Clemens en Douwe spelen bridge. 
 
De kans dat Clemens bij een spel precies twee klaverenkaarten krijgt, is ongeveer 0,2. 

4p 6  Bereken deze kans in vier decimalen nauwkeurig.  
 
Arie heeft gedurende een lange periode bijgehouden hoeveel klaverenkaarten hij bij elk spel 
kreeg. Het resultaat van 10 000 spellen vind je in tabel 1. 
 
aantal klaverenkaarten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 of meer 

frequentie 130 802 2060 2865 2385 1245 414 87 12 0 
 
Het gemiddelde aantal klaverenkaarten dat Arie bij deze 10 000 spellen kreeg, komt vrijwel 
overeen met het aantal klaverenkaarten dat je per spel kunt verwachten. 

4p 7  Toon dit met een berekening aan.  
 
Het aantal van 10 000 spellen is erg groot. Dat betekent dat we de uitkomsten in tabel 1 
goed kunnen gebruiken om de theoretische kansen op de bijbehorende aantallen 
klaverenkaarten te benaderen. 
 

3p 8  Gebruik tabel 1 om de kans te berekenen dat je in 10 spellen precies één keer géén 
klaverenkaarten krijgt. Rond je antwoord af op vier decimalen. 
 
Het aantal klaverenkaarten dat iemand per spel krijgt, is bij benadering normaal verdeeld 
met gemiddelde 3,25 en standaardafwijking 1,365. 
Douwe wil de kans op ten hoogste 4 klaverenkaarten op twee manieren uitrekenen: 

• met behulp van deze normale verdeling; 
• met behulp van tabel 1. 

Beide uitkomsten zullen niet veel van elkaar verschillen. 
5p 9  Onderzoek of dit verschil kleiner is dan 0,01. 

tabel 1 

figuur 2 

Een voorbeeld van 3 hartenkaarten, 
4 klaverenkaarten, 4 ruitenkaarten en 
2 schoppenkaarten. 
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Teksten vergelijken 
 
 
In ziekenhuizen worden vaak medische rapporten geschreven. Bij een onderzoek naar de 
inhoud van dergelijke rapporten zijn 2500 rapporten van het Elkerliek Ziekenhuis (ELK) te 
Deurne vergeleken met 2500 rapporten van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). 
Van elk rapport is de lengte bepaald; de lengte van een rapport is het aantal woorden dat het 
bevat. In figuur 3 zijn de gegevens weergegeven in een gecombineerd staafdiagram met 
klassenbreedte 10. 

Voor de lengte van de rapporten van de ene verzameling geldt: 
I 1e kwartiel is 68, mediaan is 100 en 3e kwartiel is 149 
Voor de lengte van de rapporten van de andere verzameling geldt: 
II 1e kwartiel is 92, mediaan is 127 en 3e kwartiel is 184 

3p 10  Welke van deze series gegevens, I of II, hoort bij de rapporten van het ELK? Licht je 
antwoord toe. 
 
Uit het onderzoek bleek dat de mediaan en het gemiddelde die horen bij de rapporten van 
het AZM niet even groot zijn. 

4p 11  Geef met een redenering, dus zonder een berekening, aan of de mediaan groter of kleiner is 
dan het gemiddelde. 
 
De rapporten van beide ziekenhuizen bevatten samen 996 734 woorden. Toch waren er in 
totaal slechts ongeveer 20 000 verschillende woorden. Dit komt omdat er woorden zijn die 
heel vaak gebruikt worden. Om je hiervan een idee te geven zie je in tabel 2 de tien 
woorden die het meest frequent in de rapporten werden gebruikt. 
 
woord een de van met en het in is ik geen 
frequentie 40 361 36 485 34 231 27 667 26 869 22 965 22 082 13 681 11 416 11 363 
rangnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Je ziet dat in de tabel de woorden op rangnummer, in volgorde van hun frequentie, zijn 
genoemd. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen dat het woord ‘met’ in totaal 27 667 keer is geteld 
en dat dit woord rangnummer 4 heeft. 

De onderzoekers J. B. Estoup en G. K. Zipf hebben geprobeerd in allerlei teksten een 
verband te vinden tussen het rangnummer r van een woord en de bijbehorende frequentie fr. 
In 1949 vond Zipf de formule:  
 
 

tabel 2 

figuur 3 

r
Cf
r

=

aantal
rapporten

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

lengte

Legenda:

ELK

AZM

Pagina: 1776Voor 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).



400035-2-18o 5 Lees verder 

Deze formule wordt ook wel de ‘wet van Zipf’ genoemd. 
De waarde van C hangt af van het totale aantal woorden in de tekst. Volgens Zipf is C de 
oplossing van de vergelijking: 

 2,3 log     C C aantal woorden in de tekst⋅ ⋅ =  

De rapporten van het AZM bevatten samen 495 378 woorden. 
3p 12  Bereken de waarde van C die bij de rapporten van het AZM hoort. Rond af op 

duizendtallen. 
 
Voor de 996 734 woorden in de rapporten van beide ziekenhuizen samen geldt C = 88 000. 
In figuur 4 zijn van alle gebruikte woorden de frequenties uitgezet tegen de rangnummers. 
Op beide assen is gekozen voor een logaritmische schaalverdeling. De woorden uit tabel 2 
vind je in figuur 4 terug als de bovenste 10 punten. 
Om de wet van Zipf en de werkelijkheid met elkaar te kunnen vergelijken, is in figuur 4 ook 

de grafiek van 88000
rf r
=  getekend. Figuur 4 is ook afgedrukt op de uitwerkbijlage. 

De wet van Zipf geldt voor algemene teksten zoals krantenartikelen en dergelijke. Omdat 
medische rapporten niet ‘algemeen’ zijn, vertonen de grafieken opmerkelijke verschillen. 
Tussen de rangnummers 2 en (ongeveer) 2200 zijn de werkelijke frequenties groter dan de 
frequenties volgens de wet van Zipf. 

4p 13  Onderzoek of dit verschil bij r = 100 groter is dan bij r = 500. Licht je antwoord toe. 

figuur 4 
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Al doende leert men 
 
 
In de Amerikaanse industrie is ooit onderzocht hoe snel werknemers leren wanneer zij een 
handeling vaker verrichten. Bij een groot aantal werknemers is bijgehouden hoeveel tijd ze 
nodig hadden om een bepaalde handeling voor de eerste keer te verrichten, hoeveel tijd 
voor de tweede keer, enz. 
 
Zo bleken werknemers 16 minuten nodig te hebben om handeling A voor de eerste keer te 
verrichten. Bij de tweede keer was die handelingstijd 12,8 minuten. Dus wanneer een 
werknemer handeling A twee keer heeft uitgevoerd, is zijn gemiddelde handelingstijd 
16 12,8 14, 4

2
+

= minuten. Deze 14,4 minuten zie je in tabel 3. De andere waarden in deze 

tabel zijn op een vergelijkbare manier berekend. 
 
aantal keren dat handeling A is verricht (n) 1 2 3 4 5 6 

gemiddelde handelingstijd in minuten 16 14,4 13,1 12,1 11,3 10,7 
 
Met behulp van tabel 3 kunnen we berekenen dat een werknemer 8,1 minuten nodig heeft 
om handeling A voor de 5e keer te verrichten. 

3p 14  Geef zo’n berekening. 
 
Wanneer we de gemiddelde handelingstijd Hn willen uitrekenen voor meer dan 
6 handelingen is het handig te beschikken over een formule voor Hn. Hiertoe zijn 
verschillende pogingen ondernomen. Eén zo’n poging resulteerde in de formule: 

 20,14 2 17,8nH n n= − +  

Deze formule komt redelijk overeen met de gegevens van tabel 3 voor n = 1 tot en met  
n = 6. 
 

3p 15  Bereken het grootste verschil tussen de uitkomsten uit tabel 3 en de bijbehorende waarden 
van Hn.  
 
Voor grote waarden van n is de formule voor Hn echter niet geschikt om de gemiddelde 
handelingstijd te beschrijven. 

4p 16  Leg uit waarom de formule voor Hn niet geschikt is. 
 
Het is niet zo eenvoudig een formule voor Hn te vinden die wel voldoet. 

Toch kunnen we bijvoorbeeld de gemiddelde handelingstijd na 10 handelingen uitrekenen. 
Daarbij maken we gebruik van Tn, de tijd die een werknemer nodig heeft om handeling A 
voor de n-de keer te verrichten. Tn kan goed worden benaderd met de formule: 

 6 14,7 0,68n
nT = + ⋅  

In deze formule is Tn in minuten. Inderdaad levert deze formule T1 ≈ 16 en T2 ≈ 12,8. 
Met deze formule kunnen we ook andere handelingstijden uitrekenen en dus ook 
gemiddelde handelingstijden berekenen. 

4p 17  Bereken hoe groot de gemiddelde handelingstijd is wanneer een werknemer 10 keer 
handeling A heeft uitgevoerd.  
 
 

tabel 3 
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Koelkasten 
 
 
Tegenwoordig worden koelkasten voorzien 
van een energiesticker. Op deze sticker staat 
vermeld in welke energieklasse de koelkast 
zit. Deze energieklassen worden aangegeven 
met de letters A tot en met G. Een koelkast in 
klasse A gebruikt weinig energie, een 
koelkast in klasse G gebruikt veel energie. In 
figuur 5 zie je een voorbeeld van zo’n sticker 
die hoort bij een koelkast uit energieklasse A. 
 
Om te bepalen in welke energieklasse een 
koelkast moet worden ingedeeld, wordt het 
energieverbruik vergeleken met het 
zogenaamde standaardenergieverbruik van dat 
type koelkast. Hiermee berekent men de EEI, 
de energie-efficiëntie-index van de koelkast. 
Dat gebeurt met behulp van de volgende 
formule: 

 100%energieverbruik van de koelkastEEI =
standaardenergieverbruik van de koelkast

⋅  

De waarde van deze EEI bepaalt in welke energieklasse de koelkast wordt ingedeeld. Zie 
tabel 4. 
 

energie-efficiëntie-index EEI klasse 

minder dan 55% A 
55%  -  < 75% B 
75%  -  < 90% C 

90%  -  < 100% D 
100%  -  < 110% E 
110%  -  < 125% F 
meer dan 125% G 

 
Een koelkast heeft een energieverbruik van 330 kWh per jaar en is ingedeeld in klasse B. 

3p 18  Bereken de grootst mogelijke waarde van het bijbehorende standaardenergieverbruik. 
 
Om het gebruik van energiezuinige koelkasten te stimuleren, geeft de overheid subsidie 
voor koelkasten in klasse A. Bij aanschaf van een koelkast in klasse A krijgt de koper € 50 
subsidie. 
 
Van twee koelkasten, de Freezer en de Icebox, zijn enkele gegevens bekend. Zie tabel 5. 
 
koelkast EEI aanschafprijs 

zonder subsidie 
verbruik per 

jaar 

Freezer 60% € 795 480 kWh 
Icebox 49% € 995 360 kWh 

 
De prijs van elektriciteit is € 0,20 per kWh. 
De Icebox is duurder in aanschaf, maar verbruikt minder energie in vergelijking met de 
Freezer. Dat betekent dat na verloop van tijd de extra investering in de Icebox zal zijn 
terugverdiend. 
In januari van het jaar 2000 heeft iemand een Icebox gekocht. 

5p 19  Bereken in welke maand van welk jaar de extra investering in de Icebox zal zijn 
terugverdiend. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

tabel 4 

tabel 5 
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Bij de berekening van de EEI moeten we weten hoe groot het standaardenergieverbruik van 
een koelkast is. Dit wordt voor elk type koelkast apart uitgerekend. Hiervoor gebruikt men 
de volgende formule: 
 standaardenergieverbruik m GV n= ⋅ +  

In deze formule is GV het Gecorrigeerd Volume; dit wordt berekend met de formule: 
 GV K s V= + ⋅  
In deze formule is K het volume van de koelruimte en V het volume van de vriesruimte, 
beide in liters. 
 
Om deze twee formules te kunnen gebruiken, hebben we dus de waarden van m, n en s 
nodig. In tabel 6 staan voor een aantal categorieën koelkasten deze waarden aangegeven. 
 
categorie m n s 
koelkast zonder vriesruimte 0,233 245 - 
koelkast met vriesruimte zonder ster 0,233 245 1,25 
koelkast met vriesruimte * 0,643 191 1,55 
koelkast met vriesruimte ** 0,450 245 1,85 

 
Voor elke categorie koelkasten is de formule voor het standaardenergieverbruik van de 
vorm: 
 standaardenergieverbruik a K b V c= ⋅ + ⋅ +  

Hierbij zijn a, b en c constanten. Ook hier is K weer de inhoud van de koelruimte en V de 
inhoud van de vriesruimte, beide in liters.  
 

5p 20  Hoe groot zijn de constanten a, b en c voor de categorie koelkasten met vriesruimte ** ? 
 
Er bestaan ook koelkasten met vriesruimte ***. Voor deze categorie koelkasten geldt de 
formule: 

 0,657 1,41255 235standaardenergieverbruik K V= ⋅ + ⋅ +  

Een fabrikant van koelkasten wil een nieuw type koelkast met vriesruimte *** op de markt 
brengen. Dit nieuwe type moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• de koelkast hoort in energieklasse A; 
• het jaarlijks energieverbruik is 187 kWh; 
• de koelruimte is vier maal zo groot als de vriesruimte. 

4p 21  Onderzoek hoe groot de inhoud van de vriesruimte moet zijn om aan deze voorwaarden te 
voldoen. 
 
 

tabel 6 

Einde 
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Vraag 13 

 Uitwerkbijlage bij vraag 13 

Examen VWO 2004 
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Woensdag 23 juni 
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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 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
APK  
 
Maximumscore 3 

 1  • De kans om (per auto) niet gecontroleerd te worden is 0,97   1  
• De kans om bij 5 auto’s niet gecontroleerd te worden is 0,975  1  
• het antwoord 0,8587  1  

of 

• De kans om (per auto) niet gecontroleerd te worden is 0,97  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans berekend kan worden  1  
• het antwoord 0,8587  1  

 
Maximumscore 4 

 2  • Ten hoogste één van de keuringen mag niet goed zijn uitgevoerd  1  
• Het aantal niet goed uitgevoerde keuringen is binomiaal verdeeld met n = 5 en p = 0,2  1  
• De gevraagde kans is P(X ≤ 1 | n = 5, p = 0,2)  1  
• het antwoord 0,7373  1  

of 

• Ten hoogste één van de keuringen mag niet goed zijn uitgevoerd  1  
• De kans dat alle keuringen goed zijn verricht, is 50,8 0,3277=   1  
• De kans dat één keuring niet goed is verricht, is 45 0,2 0,8 0,4096⋅ ⋅ =   1  
• het antwoord 0,7373  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • De kans op 1,5 strafpunten is 0,1 en de kans op 0,4 bonuspunten is 0,9   1  
• De verwachtingswaarde van het aantal punten per auto is 1,5 0,1 0,4 0,9 0, 21− ⋅ + ⋅ =   2  
• Het aantal punten is naar verwachting 1,68  1  

 
Maximumscore 4 

 4  • De klassenmiddens zijn 2,5; 7,5; 12,5; 17,5; 22,5   1  
• De percentages zijn 3, 10, 68, 18 en 1  1  
• de berekening van het (gewogen) gemiddelde  1  
• het antwoord 12,7  1  

 
Kaartspel 
 
Maximumscore 4 

 5  • 
52 39 26
13 13 13
     

⋅ ⋅     
     

   2  

• het antwoord 285, 36 10⋅   1  
• Ja, dit is meer dan 255 10⋅   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 6  • De kans op eerst 2 klaverenkaarten en dan 11 andere kaarten is 
13 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 2912
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 0,00264⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈   2  

• Er zijn 
13

78
2

 
= 

 
combinaties mogelijk  1  

• De kans op 2 klaverenkaarten van de 13 kaarten is 78 ⋅ 0,00264 ≈ 0,2059  1  

of 

• Arie moet 2 van de 13 klaverenkaarten en 11 van de 39 overige kaarten krijgen  1  

• De kans hierop is 

13 39
2 11

52
13

   
⋅   

   
 
 
 

  2  

• het antwoord 0,2059  1  
 
Maximumscore 4 

 7  • Het aantal klaverenkaarten dat je per spel kunt verwachten is 13
4

  1  

• de berekening 0 130 1 802 8 12
10000

⋅ + ⋅ + + ⋅…   1  

• de uitkomst 3,2471  1  
• Beide uitkomsten zijn vrijwel aan elkaar gelijk   1  

 
Maximumscore 3 

 8  • De kans op geen klaverenkaart is 0,013  1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 10, p = 0,013 en x = 1   1  
• het antwoord 0,1156  1  

 
Maximumscore 5 

 9  • Volgens de tabel is P( 4) 0,8242X ≤ =   1  
• Bij de benadering met de normale verdeling moet worden berekend P( 4,5)X ≤   1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 

linkergrens voldoende klein; rechtergrens 4,5; gemiddelde 3,25 en standaardafwijking 1,365  1  
• Volgens deze benadering is P( 4,5) 0,8201X ≤ =   1  
• de conclusie: ja (het verschil is kleiner dan 0,01)  1  

 
Teksten vergelijken  
 
Maximumscore 3 

 10  • De verdeling van ELK ligt ten opzichte van AZM naar links  1  
• Het 1e kwartiel (of de mediaan of het 3e kwartiel) zal bij ELK lager zijn dan bij AZM  1  
• Serie I hoort bij ELK  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • Rechts van de mediaan liggen de gegevens verder uit elkaar dan links van de mediaan  2  
• De mediaan is kleiner dan het gemiddelde  2  

 
Maximumscore 3 

 12  • Gezocht wordt de oplossing van de vergelijking 2,3 log 495 378C C⋅ ⋅ =   1  
• beschrijven hoe met de GR deze oplossing gevonden kan worden  1  
• het antwoord 46 000  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 13  • Bij r = 100 is het verschil ongeveer (1800 800 ) 1000− =    2  
• Bij r = 500 is het verschil ongeveer (350 150 ) 200− =   1  
• de conclusie: ja (dit verschil is groter)  1  

 
Al doende leert men 
 
Maximumscore 3 

 14  • Het 5 keer verrichten van handeling A kost 5 11,3 56,5⋅ =  minuten   1  
• Het 4 keer verrichten van handeling A kost 4 12,1 48, 4⋅ = minuten  1  
• De 5e keer kost 56,5 – 48,4 = 8,1 minuten  1  

 
Maximumscore 3 

 15  • het invoeren van de formule voor Hn in de GR  1  
• het maken van een tabel met uitkomsten van Hn  1  
• het antwoord 0,14 (bij n = 6)  1  

 
Maximumscore 4 

 16  • De gemiddelde handelingstijd moet steeds kleiner worden   2  
• De waarden van Hn worden weer groter (dus de formule voldoet niet)  2  

 
Maximumscore 4 

 17  • het invoeren van de formule van Tn in de GR  1  
• een geschikte optie van de GR gebruiken om de som te berekenen  1  
• Voor n = 10 is de totale handelingstijd (ongeveer) 90,6 minuten  1  
• De gemiddelde handelingstijd is (ongeveer) 9,1 minuten  1  

of 

• het berekenen van T1 tot en met T10   2  
• De som van deze handelingstijden is (ongeveer) 90,6 minuten  1  
• De gemiddelde handelingstijd is (ongeveer) 9,1 minuten  1  

 
Koelkasten  
 
Maximumscore 3 

 18  • 55% van het standaardenergieverbruik is 330   1  
• Het standaardenergieverbruik is 330 : 0,55   1  
• het antwoord 600 (kWh per jaar)  1  

 
Maximumscore 5 

 19  • De aanschafprijs van de Icebox is met subsidie € 945  1  
• De Icebox is € 150 duurder  1  
• De Icebox is in verbruik € 24 per jaar goedkoper   1  
• Het duurt 6,25 jaar  1  
• het antwoord april 2006   1  

 
Maximumscore 5 

 20  • het inzicht dat a = m   1  
• het inzicht dat b = ms  2  
• het inzicht dat c = n  1  
• a = 0,45, b = 0,8325 en c = 245  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 21  • 0,657 4 1,41255 235standaardenergieverbruik V V= ⋅ ⋅ + ⋅ +    1  
• 4,04055 235standaardenergieverbruik V= ⋅ +   1  
• Dit moet meer dan 340 zijn  1  
• De vriesruimte heeft een inhoud van (ten minste) 26 liter  1  

 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A1 (nieuwe stijl) vwo 
 
 
Op pagina 5 bij vraag 8 moet het tweede antwoordelement als volgt gelezen worden: 
 

• het gebruik van de functie voor de binomiale verdeling op de GR met de waarden n = 10, 
p = 0,013 en x = 1   1  
 
 
 
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren 
wiskunde A1 (nieuwe stijl) vwo ter hand stellen. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 wiskunde A1 (nieuwe stijl) 

Centraal examen vwo 2004 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift Er

ra
tu

m
bl

ad
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Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 7 en 10 is een 
uitwerkbijlage toegevoegd.  

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. 
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APK 
 
 
Auto’s moeten elk jaar gekeurd worden. Deze wettelijk verplichte keuring wordt APK, 
Algemene Periodieke Keuring, genoemd en wordt uitgevoerd door garagebedrijven. 
Om na te gaan of de garagebedrijven de keuringen goed uitvoeren, voert de RDW, de Rijks 
Dienst voor Wegverkeer, controles uit. De RDW doet dit steekproefsgewijs. Dat wil 
zeggen: van alle auto’s die worden gekeurd door de garagebedrijven, selecteert de RDW er 
een aantal en onderwerpt die auto’s aan een controle. Op deze wijze controleert de RDW 
3% van alle gekeurde auto’s. 
 
Een garagebedrijf gaat op een dag 5 auto’s keuren. 

3p 1  Bereken de kans dat geen van deze 5 auto’s door de RDW wordt gecontroleerd. Geef je 
antwoord in vier decimalen  nauwkeurig. 
 
Voor het beoordelen van de kwaliteit van de garagebedrijven hanteert de RDW een 
puntensysteem: 
Ieder garagebedrijf begint met 0 punten. Als bij controle door de RDW blijkt dat de keuring 
van een auto niet goed is verricht, krijgt het garagebedrijf 1,5 strafpunten. Als de keuring 
van een auto wel goed is uitgevoerd, krijgt het garagebedrijf 0,4 bonuspunten. Strafpunten 
en bonuspunten worden met elkaar verrekend. Als een garagebedrijf bijvoorbeeld 
0,8 bonuspunten en 1,5 strafpunten heeft gekregen, levert dit 0,7 strafpunten op. Daarmee 
komt het aantal punten voor dit bedrijf op –0,7. 
 
Garagebedrijf Hendriks heeft 0 punten. Bij dit bedrijf wordt 20% van de keuringen niet 
goed uitgevoerd. De RDW voert vijf keer een controle bij Hendriks uit. 

4p 2  Bereken de kans dat garagebedrijf Hendriks na deze vijf controles meer dan 0 punten heeft. 
Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Met behulp van het puntensysteem van de RDW kunnen we narekenen dat bij een 
garagebedrijf waar 15% van de keuringen niet goed wordt uitgevoerd, elke uitgevoerde 
controle gemiddeld 0,115 punten oplevert. Dus acht controles door de RDW leveren zo’n 
bedrijf naar verwachting 0,92 punten op. 
Garagebedrijf Kampman voert slechts 10% van de keuringen niet goed uit. Acht controles 
door de RDW zullen dit garagebedrijf naar verwachting meer punten opleveren. 
Garagebedrijf Kampman heeft 0 punten.  

4p 3  Bereken hoeveel punten garagebedrijf Kampman naar verwachting zal hebben nadat de acht 
controles zijn uitgevoerd. 
 
Mede door de APK neemt de gemiddelde levensduur van personenauto’s toe. In het begin 
van de jaren negentig van de vorige eeuw was een personenauto na 9 à 10 jaar rijp voor de 
sloop. In 1998 lag de gemiddelde levensduur al een stuk hoger. Deze gemiddelde 
levensduur kun je berekenen met behulp van de gegevens in figuur 1. Daarin vind je in de 
vorm van een samengesteld staafdiagram de verdeling naar leeftijd van de personenauto’s 
die in 1998 werden gesloopt. 

4p 4  Bereken met behulp van de gegevens in figuur 1 hoe groot in 1998 de gemiddelde 
levensduur was van personenauto’s op het moment van slopen. 
 

figuur 1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

leeftijd sloopauto's in jaren

Legenda:

0 - <  5 5 - <10 10 - <15 20 - <2515 - <20
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Kaartspel 
 
 
Een set speelkaarten bestaat uit 52 kaarten, 
verdeeld in de soorten schoppen (♠), harten 
(♥), ruiten (♦) en klaveren (♣). Iedere soort 
bevat 13 kaarten, met de opdruk 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer of aas.  
 
Het kaartspel bridge wordt gespeeld door vier 
spelers, die ieder 13 kaarten krijgen. Zie 
figuur 2. 
We gaan er bij deze opgave van uit dat het 
delen van de kaarten op aselecte wijze 
gebeurt. Dat betekent dat bij elk spel iedere 
speler evenveel kans heeft op een bepaalde 
kaart. 
 
Arie, Bert, Clemens en Douwe spelen bridge. 
 
De kans dat Clemens bij een spel precies twee klaverenkaarten krijgt, is ongeveer 0,2. 

4p 5  Bereken deze kans in vier decimalen nauwkeurig.  
 
Arie heeft gedurende een lange periode bijgehouden hoeveel klaverenkaarten hij bij elk spel 
kreeg. Het resultaat van 10 000 spellen vind je in tabel 1. 
 
aantal klaverenkaarten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 of meer 

frequentie 130 802 2060 2865 2385 1245 414 87 12 0 
 
Het aantal van 10 000 spellen is erg groot. Dat betekent dat we de uitkomsten in tabel 1 
goed kunnen gebruiken om de theoretische kansen op de bijbehorende aantallen 
klaverenkaarten te benaderen. 
 

3p 6  Gebruik tabel 1 om de kans te berekenen dat je in 10 spellen precies één keer géén 
klaverenkaarten krijgt. Rond je antwoord af op vier decimalen. 
 
Douwe heeft een histogram opgesteld van de gegevens uit tabel 1. Op grond hiervan 
vermoedt hij dat het aantal klaverenkaarten K per spel bij benadering normaal verdeeld is. 

6p 7  Zet de cumulatieve kansverdeling die volgt uit tabel 1 uit op normaal 
waarschijnlijkheidspapier op de uitwerkbijlage en geef je oordeel over het vermoeden van 
Douwe. Licht je antwoord toe. 
 
Wanneer de kaarten aselect worden gedeeld, is de verwachtingswaarde van het aantal 
klaverenkaarten dat een speler per spel krijgt gelijk aan 3,25 en de bijbehorende 
standaardafwijking gelijk aan 1,365. 
Veel spelcomputers gebruiken het software-programma ‘Split’ om het delen van de kaarten 
te simuleren. Bert vermoedt al een tijdje dat ‘Split’ hem te weinig klaverenkaarten geeft. 
Daarom houdt hij gedurende 100 spellen bij hoeveel klaverenkaarten hij krijgt. Dat blijken 
er in totaal 302 te zijn. 

6p 8  Onderzoek of er voldoende aanleiding is om te veronderstellen dat het programma ‘Split’ 
Bert te weinig klaverenkaarten geeft. Neem als significantieniveau 5%. Je kunt hierbij 
gebruik maken van het feit dat het totale aantal klaverenkaarten bij 100 spellen bij 
benadering normaal verdeeld is. 

tabel 1 

figuur 2 

Een voorbeeld van 3 hartenkaarten, 
4 klaverenkaarten, 4 ruitenkaarten en 
2 schoppenkaarten. 
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Woorden tellen  
 
 
In ziekenhuizen verschijnen veel rapporten die over de behandeling van patiënten gaan. In 
dergelijke rapporten komen, naast het gewone taalgebruik, ook veel medische termen voor. 
Bij twee ziekenhuizen heeft men onderzoek gedaan naar het woordgebruik in deze 
rapporten. Hiervoor heeft men van 5000 rapporten geteld hoe vaak ieder woord in totaal 
voorkwam. 
Deze rapporten bevatten samen 996 734 woorden. Toch waren er in totaal slechts ongeveer 
20 000 verschillende woorden. Dit komt omdat er woorden zijn die heel vaak gebruikt 
worden. Om je hiervan een idee te geven zie je in tabel 2 de tien woorden die het meest 
frequent in de rapporten werden gebruikt. 
 
woord een de van met en het in is ik geen 
frequentie 40 361 36 485 34 231 27 667 26 869 22 965 22 082 13 681 11 416 11 363 
rangnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Je ziet dat in de tabel de woorden op rangnummer, in volgorde van hun frequentie, zijn 
genoemd. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen dat het woord ‘met’ in totaal 27 667 keer is geteld 
en dat dit woord rangnummer 4 heeft. 
 
De onderzoekers J. B. Estoup en G. K. Zipf hebben geprobeerd in allerlei teksten een 
verband te vinden tussen het rangnummer r van een woord en de bijbehorende frequentie fr. 
In 1949 vond Zipf de formule:  

 r
Cf
r

=  

Deze formule wordt ook wel de ‘wet van Zipf’ genoemd. 
De waarde van C hangt af van het totale aantal woorden in de tekst. Volgens Zipf is C de 
oplossing van de vergelijking: 
 2,3 log     C C aantal woorden in de tekst⋅ ⋅ =  

De rapporten van één van de ziekenhuizen bevatten samen 495 378 woorden. 
3p 9  Bereken de waarde van C die bij de rapporten van dit ziekenhuis hoort. Rond af op 

duizendtallen. 
 
Voor de 996 734 woorden in de rapporten van beide ziekenhuizen samen geldt C = 88 000. 
In figuur 3 zijn van alle gebruikte woorden de frequenties uitgezet tegen de rangnummers. 
Op beide assen is gekozen voor een logaritmische schaalverdeling. De woorden uit tabel 2 
vind je in figuur 3 terug als de bovenste 10 punten. 
Om de wet van Zipf en de werkelijkheid met elkaar te kunnen vergelijken, is in figuur 3 ook 

de grafiek van 88000
rf r
=  getekend. Figuur 3 is ook afgedrukt op de uitwerkbijlage. 

 

tabel 2 
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De wet van Zipf geldt voor algemene teksten zoals krantenartikelen en dergelijke. Omdat 
medische rapporten niet ‘algemeen’ zijn, vertonen de grafieken opmerkelijke verschillen. 
 
Tussen de rangnummers 2 en (ongeveer) 2200 zijn de werkelijke frequenties groter dan de 
frequenties volgens de wet van Zipf. 

4p 10  Onderzoek of dit verschil bij r = 100 groter is dan bij r = 500. Licht je antwoord toe. 
 
Iemand trekt uit figuur 3 de volgende twee conclusies: 
1. In deze medische rapporten heeft een meerderheid van de gebruikte woorden een 

hogere frequentie dan de wet van Zipf voorspelt voor teksten met deze omvang. 
2. Deze medische rapporten bevatten minder verschillende woorden dan de wet van Zipf 

voorspelt voor teksten met deze omvang. 
4p 11  Geef over elk van deze conclusies een gemotiveerd oordeel. 

 
In figuur 3 zie je dat er in de medische rapporten woorden voorkomen die dezelfde 

frequentie hebben. Volgens de wet van Zipf zou dit niet kunnen. Deze wet, 88000
rf r
= , 

zegt dat fr steeds minder snel afneemt naarmate r toeneemt. 
4p 12  Stel de afgeleide van fr op en toon met deze afgeleide aan dat voor de wet van Zipf 

inderdaad geldt dat fr steeds minder snel afneemt als r toeneemt. 
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wet van Zipf

figuur 3 
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Het vierde gewas 
 
 
In de akkerbouw is het normaal dat een boer op zijn grond niet elk jaar hetzelfde gewas 
verbouwt. Om te voorkomen dat ziekteverwekkers in de bodem te veel invloed krijgen, is 
het beter in de loop van de jaren verschillende gewassen te verbouwen. 
 
Het bedrijf Zaanstra heeft 36 ha akkerland. Op 12 ha ervan worden aardappelen geteeld, op 
12 ha suikerbieten en op de overige 12 ha granen. Een jaar later wordt er op de drie stukken 
land gewisseld van gewas en een jaar later nog een keer. Zo wordt elk gewas eens per drie 
jaar op elk stuk grond verbouwd. 
Per jaar kost het bewerken van één ha aardappelen aan menskracht 19 werkdagen. Voor 
suikerbieten is dat 20 werkdagen en voor granen 24 werkdagen. 
 
Bij het bedrijf overweegt men nog een gewas te gaan telen en het akkerland dus te verdelen 
over vier gewassen, elk 9 ha. Dan krijgen ziekteverwekkers nog minder kans en dat 
verhoogt de kwaliteit van de oogst. 
Het bedrijf stelt als voorwaarde dat het totale aantal werkdagen per jaar niet hoger mag 
worden. Dat betekent dat er voor zo’n vierde gewas ten hoogste 189 werkdagen per jaar 
beschikbaar zijn. 

3p 13  Laat zien dat het getal 189 juist is. 
 
Voor dit vierde gewas heeft het bedrijf de keuze uit verschillende plantensoorten, waarvan 
de zaden veel bruikbare oliën en vetten bevatten. In tabel 3 staan enkele gegevens over deze 
plantensoorten. 
 
 akkermoesbloem komkommerkruid teunisbloem 

werkdagen (per ha) 16 22 24 

oogst in kg (per ha) 1000 800 800 

opbrengst (per kg) € 3,00 € 4,00 € 4,50 
 
Voor het bewaren van de oogst van deze gewassen beschikt het bedrijf over een koelruimte, 
waar men ten hoogste 8400 kg zaden kan opslaan. 
 
We kunnen de conclusie trekken dat het voor Zaanstra niet mogelijk is de 9 ha helemaal te 
gebruiken voor de teelt van slechts één van de drie plantensoorten akkermoesbloem, 
komkommerkruid of teunisbloem. 

3p 14  Toon dit aan. 
 
We willen nagaan welke verdeling van de beschikbare 9 ha grond over de drie 
plantensoorten de grootst mogelijke opbrengst oplevert. Het aantal ha dat wordt gebruikt 
voor akkermoesbloem geven we aan met x, dat voor komkommerkruid met y en dat voor 
teunisbloem dus met 9 – x – y.  
Naast de voorwaarden x ≥ 0 en y ≥ 0 gelden voor mogelijke oplossingen ook de 
voorwaarden: 
I x + y ≤ 9 
II x ≤ 6 
III 8x + 2y ≥ 27 
 

5p 15  Toon aan dat de voorwaarden II en III volgen uit bovenstaande gegevens. 
 

8p 16  Onderzoek bij welke verdeling van de grond over de drie plantensoorten de jaarlijkse 
opbrengst voor Zaanstra zo groot mogelijk is. 

tabel 3 
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Al doende leert men 
 
 
In de Amerikaanse industrie is ooit onderzocht hoe snel werknemers leren wanneer zij een 
handeling vaker verrichten. Bij een groot aantal werknemers is bijgehouden hoeveel tijd ze 
nodig hadden om een bepaalde handeling voor de eerste keer te verrichten, hoeveel tijd 
voor de tweede keer, enz. 
 
Zo bleken werknemers 16 minuten nodig te hebben om handeling A voor de eerste keer te 
verrichten. Bij de tweede keer was die handelingstijd 12,8 minuten. Dus wanneer een 
werknemer handeling A twee keer heeft uitgevoerd, is zijn gemiddelde handelingstijd 
16 12,8 14, 4

2
+

= minuten. Deze 14,4 minuten zie je in tabel 4. De andere waarden in deze 

tabel zijn op een vergelijkbare manier berekend. 
 
aantal keren dat handeling A is verricht (n) 1 2 3 4 5 6 

gemiddelde handelingstijd in minuten 16 14,4 13,1 12,1 11,3 10,7 
 
Met behulp van tabel 4 kunnen we berekenen dat een werknemer 8,1 minuten nodig heeft 
om handeling A voor de 5e keer te verrichten. 

3p 17  Geef zo’n berekening. 
 
We willen een formule opstellen voor de gemiddelde handelingstijd Hn. 
Daartoe kijken we eerst naar de tijd Tn die een werknemer nodig heeft om handeling A voor 
de n-de keer te verrichten. Tn kan goed worden benaderd met de volgende formule: 

  16 10 0,68n
nT −= + ⋅  

In deze formule is Tn in minuten. Inderdaad levert deze formule T1 ≈ 16 en T2 ≈ 12,8. 
Aan deze formule kun je zien dat de handelingstijd steeds korter wordt naarmate n 
toeneemt. Toch zal er altijd enige tijd nodig blijven om handeling A uit te voeren. Dat 
betekent dat er op den duur vrijwel geen tijd meer wordt gewonnen. 

3p 18  Hoeveel minuten is de handelingstijd op den duur korter dan de eerste handelingstijd? Licht 
je antwoord toe. 
 
Om een formule voor Hn op te kunnen stellen, merken we op dat geldt: 

 1 2 3 n
n

T T T T
H

n
+ + + +

=
…

 

We moeten dus eerst de som 1 2 3 nT T T T+ + + +…  van de eerste n termen berekenen. 
Elk van deze termen bestaat uit een constante (het getal 6) en een exponentieel deel. De 
exponentiële delen vormen een meetkundige rij. Dat betekent dat we voor de som ervan 
gebruik kunnen maken van de somformule van een meetkundige rij. 
Dat leidt tot de volgende formule voor de gemiddelde handelingstijd: 

 31,25 (1 0,68 )6
n

nH
n

⋅ −
= +  

6p 19  Leid deze formule af met behulp van de formule voor Tn.  
 
We noemen een werknemer ervaren voor handeling A wanneer de gemiddelde 
handelingstijd minder dan 7 minuten is. 
In de industrie wil men graag weten hoe lang het duurt voordat een werknemer zo ver is 
gekomen. 

3p 20  Onderzoek hoeveel handelingen een werknemer achter elkaar moet uitvoeren volgens de 
formule voor Hn voordat hij ervaren voor handeling A kan worden genoemd. 
 
 Einde 

tabel 4 
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Vraag 7 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 7 en 10 

99,99

99,95

99,9

99,8

99,5

99

98

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,01

Normaal waarschijnlijkheidspapier

Pagina: 1798Voor 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).



400035-2-19u 3 Lees verder 

 
Vraag 10 
 

 Uitwerkbijlage bij de vragen 7 en 10 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 83 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
 

Pagina: 1802Voor 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).



400035-2-19c 4 Lees verder 

4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
APK  
 
Maximumscore 3 

 1  • De kans om (per auto) niet gecontroleerd te worden is 0,97   1  
• De kans om bij 5 auto's niet gecontroleerd te worden is 0,975  1  
• het antwoord 0,8587  1  

of 

• De kans om (per auto) niet gecontroleerd te worden is 0,97  1  
• beschrijven hoe met de GR deze kans berekend kan worden  1  
• het antwoord 0,8587  1  

 
Maximumscore 4 

 2  • Ten hoogste één van de keuringen mag niet goed zijn uitgevoerd  1  
• Het aantal niet goed uitgevoerde keuringen is binomiaal verdeeld met n = 5 en p = 0,2  1  
• De gevraagde kans is P(X ≤ 1 | n = 5, p = 0,2)  1  
• het antwoord 0,7373  1  

of 

• Ten hoogste één van de keuringen mag niet goed zijn uitgevoerd  1  
• De kans dat alle keuringen goed zijn verricht, is 50,8 0,3277=   1  
• De kans dat één keuring niet goed is verricht, is 45 0,2 0,8 0,4096⋅ ⋅ =   1  
• het antwoord 0,7373  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • De kans op 1,5 strafpunten is 0,1 en de kans op 0,4 bonuspunten is 0,9   1  
• De verwachtingswaarde van het aantal punten per auto is 1,5 0,1 0,4 0,9 0, 21− ⋅ + ⋅ =   2  
• Het aantal punten is naar verwachting 1,68  1  

 
Maximumscore 4 

 4  • De klassenmiddens zijn 2,5; 7,5; 12,5; 17,5; 22,5   1  
• De percentages zijn 3, 10, 68, 18 en 1  1  
• de berekening van het (gewogen) gemiddelde  1  
• het antwoord 12,7  1  

 
Kaartspel 
 
Maximumscore 4 

 5  • De kans op eerst 2 klaverenkaarten en dan 11 andere kaarten is 
13 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 2912
52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 0,00264⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈   2  

• Er zijn 
13

78
2

 
= 

 
combinaties mogelijk  1  

• De kans op 2 klaverenkaarten van de 13 kaarten is 78 ⋅ 0,00264 ≈ 0,2059  1  

of 

• Arie moet 2 van de 13 klaverenkaarten en 11 van de 39 overige kaarten krijgen  1  

• De kans hierop is 

13 39
2 11

52
13

   
⋅   

   
 
 
 

  2  

• het antwoord 0,2059  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1803Voor 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).



400035-2-19c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 3 

 6  • De kans op geen klaverenkaart is 0,013  1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 10, p = 0,013 en x = 1   1  
• het antwoord 0,1156  1  

 
Maximumscore 6 

 7  • het berekenen van de relatieve cumulatieve frequenties 1,3; 9,3; 29,9; 58,6; 82,4; 94,9; 
99,0; 99,9 (en 100,0)  2  

• het tekenen op de uitwerkbijlage van de bijbehorende punten  2  
• De punten liggen (ongeveer) op een rechte lijn  1  
• Douwes vermoeden is juist  1  

 
Indien de rechtergrenzen 1

2 , 1
21 , 1

22  tot en met 1
27  (of 1

28 )  niet zijn gebruikt  –1  
 
Maximumscore 6 

 8  • De hypothese µ = 325 moet getoetst worden tegen de hypothese µ < 325  1  
• Bij 100 spellen geldt σ 1,365 100 ( 13,65)= ⋅ =   1  
• De overschrijdingskans is P( 302,5)X ≤   1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 

linkergrens voldoende klein; rechtergrens 302,5; gemiddelde 325 en standaardafwijking 
13,65   1  

• de overschrijdingskans 0,0496  1  
• de conclusie: (0,0496 < 0,05 dus) er is voldoende aanleiding om te veronderstellen dat het 

programma ‘Split’ Bert te weinig klaverenkaarten geeft  1  
 
Woorden tellen  
 
Maximumscore 3 

 9  • Gezocht wordt de oplossing van de vergelijking 2,3 log 495 378C C⋅ ⋅ =   1  
• beschrijven hoe met de GR deze oplossing gevonden kan worden  1  
• het antwoord 46 000  1  

 
Maximumscore 4 

 10  • Bij r = 100 is het verschil ongeveer (1800 800 ) 1000− =    2  
• Bij r = 500 is het verschil ongeveer (350 150 ) 200− =   1  
• de conclusie: ja (dit verschil is groter)  1  

 
Maximumscore 4 

 11  • Minder dan 5000 woorden hebben een hogere frequentie dan de wet van Zipf voorspelt  1  
• Het totale aantal gebruikte woorden is 20 000 dus uitspraak 1 is onwaar  1  
• De grafiek van ‘wet van Zipf’ loopt verder naar rechts door  1  
• (‘Wet van Zipf’ beschrijft een situatie met meer verschillende woorden dus) uitspraak 2 is 

waar   1  
 
Maximumscore 4 

 12  • de formule voor fr herschrijven in de vorm 188 000rf r−=    1  

• 288 000rf r−′ = −   1  
• rf ′  is negatief, dus fr is dalend  1  
• rf ′  neemt in (absolute) grootte af, dus fr is afnemend dalend  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Het vierde gewas  
 
Maximumscore 3 

 13  • Het totale aantal werkdagen is 756   1  
• Het totale aantal werkdagen voor de drie genoemde gewassen wordt 567  1  
• Voor het vierde gewas blijft dus ten hoogste 189 over  1  

 
Maximumscore 3 

 14  • De oogst van akkermoesbloem is 9000 kg; dat is te veel  1  
• Het aantal werkdagen voor komkommerkruid is 198; dat is te veel  1  
• Het aantal werkdagen voor teunisbloem is 216; dat is te veel  1  

 
Maximumscore 5 

 15  • Uit de voorwaarde voor het bewaren volgt 1000 800 800(9 ) 8400x y x y+ + − − ≤    1  
• herleiden tot 200 7200 8400x + ≤   1  
• dus 6x ≤   1  
• Uit de voorwaarde voor het aantal werkdagen volgt 16 22 24(9 ) 189x y x y+ + − − ≤   1  
• herleiden tot 8 2 27x y+ ≥   1  

 
Maximumscore 8 

 16  • het tekenen van de grenslijnen   2  
• het aangeven van het toegestane gebied   1  
• opbrengst = 3000 3200 3600(9 )x y x y+ + − −   1  
• opbrengst = 32400 600 400x y− −    1  
• De opbrengst is maximaal als x = 3,375 en y = 0   2  
• het antwoord 3,375 ha akkermoesbloem en 5,625 ha teunisbloem (en 0 ha komkommerkruid)  1  

 
Al doende leert men 
 
Maximumscore 3 

 17  • Het 5 keer verrichten van handeling A kost 5 11,3 56,5⋅ =  minuten   1  
• Het 4 keer verrichten van handeling A kost 4 12,1 48, 4⋅ =  minuten  1  
• De 5e keer kost 56,5 – 48,4 = 8,1 minuten  1  

 
Maximumscore 3 

 18  • De waarde van Tn zal op den duur 6 zijn  2  
• De tijdwinst is dus 10 minuten  1  

 
Maximumscore 6 

 19  • Voor de totale handelingstijd levert de constante als bijdrage: 6n  1  
• Van het tweede deel van de rij Tn is de beginwaarde 10 en de vermenigvuldigingsfactor 0,68  1  

• De som hiervan is 1 0, 6810
1 0, 68

n−
⋅

−
  1  

• Dit is gelijk aan 31,25 (1 0,68 )n⋅ −   1  

• Een formule voor de totale tijd is 6 31, 25 (1 0,68 )nn + ⋅ −   1  

• Voor Hn geldt 31, 25 (1 0, 68 )6
n

nH
n

⋅ −
= +   1  

 
Maximumscore 3 

 20  • Gezocht wordt de oplossing van de vergelijking 7nH =   1  
• beschrijven hoe met de GR deze oplossing gevonden kan worden  1  
• het antwoord n = 32  1  

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) vwo 
 
 
Op pagina 5 bij vraag 6 moet het tweede antwoordelement als volgt gelezen worden: 
 

• het gebruik van de functie voor de binomiale verdeling op de GR met de waarden n = 10, 
p = 0,013 en x = 1   1  
 
 
 
N.B. Deze gegevens onmiddellijk na afloop van de zitting aan de correctoren 
wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) vwo ter hand stellen. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. J. Bouwsma 
 

 wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) 

Centraal examen vwo 2004 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift Er

ra
tu

m
bl

ad
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Tijdvak 1
Dinsdag 27 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 12, 14 en 15 
is een bijlage toegevoegd.  

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. 
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Levensduur van koffiezetapparaten 
 
 
Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten 
meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. 
Hierin is bijvoorbeeld te zien dat alle apparaten een half jaar na aanschaf nog in gebruik 
zijn. Ook is te zien dat voor een apparaat van 1,5 jaar oud de kans 0,97 is dat het een jaar 
later nog steeds in gebruik is, en dus de kans 0,03 is dat het in dat jaar wordt afgedankt. 

We passen dit model toe op een groep van 1500 nieuwe koffiezetapparaten. De levensduur 
van een apparaat is de tijdsduur tussen het aanschaffen en het afdanken van het apparaat. 
Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat 187 van deze 1500 koffiezetapparaten een levensduur 
hebben tussen 2,5 en 3,5 jaar. 
 

4p 1  Laat met een berekening zien dat dit klopt. 
 
Het bovengenoemde aantal 187 vind je terug in tabel 1. De andere aantallen in deze tabel 
zijn op overeenkomstige wijze berekend. 
 
Levensduur van 1500 koffiezetapparaten 
 
levensduur 

in jaren 
aantal 

koffiezetapparaten 
0,5-1,5   15 
1,5-2,5   45 
2,5-3,5 187 
3,5-4,5 313 
4,5-5,5 376 
5,5-6,5 305 
6,5-7,5 163 
7,5-8,5   81 
    >8,5   15 

 
7p 2  Verwerk de gegevens van tabel 1 op normaal waarschijnlijkheidspapier en toon daarmee 

aan dat de levensduur bij benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar 
en een standaarddeviatie van 1,6 jaar. 
 
We nemen voor de rest van deze opgave aan dat de levensduur van koffiezetapparaten 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar en een standaarddeviatie van 1,6 jaar. 
 
Iemand heeft 9 jaar geleden zijn eerste koffiezetapparaat gekocht en nu, 9 jaar later, is net 
zijn derde koffiezetapparaat kapot gegaan. Hij gaat naar de winkel en moppert tegen de 
verkoper dat dit toch wel heel uitzonderlijk is. 
 
De klant redeneert als volgt: “Drie koffiezetapparaten in negen jaar, dat is drie jaar per 
apparaat. Je zou verwachten dat zo’n apparaat wel langer dan drie jaar meegaat. De kans dat 
dit drie keer achter elkaar niet het geval is, is wel heel erg klein.” 

5p 3  Bereken de kans dat drie willekeurig gekozen koffiezetapparaten elk een levensduur van ten 
hoogste drie jaar hebben. 

0,5 jaar

0,991,00

1,5 jaar

0,97

2,5 jaar

0,87

3,5 jaar

0,75

4,5 jaar

0,60

5,5 jaar

0,46

6,5 jaar

0,37

7,5 jaar 8,5 jaar na aanschaf

0,16

apparaat
aangeschaft

figuur 1 

tabel 1 
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De verkoper zegt dat eigenlijk gekeken moet worden naar de totale levensduur van drie 
apparaten samen. 
De totale levensduur van drie apparaten samen is normaal verdeeld. De kans dat deze totale 
levensduur ten hoogste 9 jaar is, is volgens de verkoper veel groter dan de door de klant 
bedoelde kans. 

5p 4  Bereken de kans die de verkoper bedoelt. 
 
We gaan nog even terug naar het onderzoek uit het begin van de opgave. Voor dit 
onderzoek heeft men niet een aantal koffiezetapparaten gedurende hun hele levensduur 
gevolgd. In plaats daarvan heeft men begin januari 1997 een enquête uitgevoerd onder 
4000 huishoudens. Deze enquête heeft men precies een jaar later opnieuw uitgevoerd bij 
dezelfde 4000 huishoudens. Beide keren werd gevraagd of men een koffiezetapparaat 
gebruikte en zo ja, in welk kalenderjaar het was aangeschaft. 
Op basis van de zo verkregen gegevens hebben de onderzoekers het model van figuur 1 
opgesteld. Daarbij gingen ze ervan uit dat koffiezetapparaten uit verschillende jaren 
gelijkwaardig zijn wat de levensduur betreft. Bovendien gingen ze ervan uit dat de 
koffiezetapparaten uit elk kalenderjaar gelijkmatig gespreid over dat jaar zijn aangeschaft, 
en dus aan het eind van het jaar van aanschaf gemiddeld een half jaar oud zijn.  
 
Begin januari 1997 gebruikten 506 van de onderzochte huishoudens een koffiezetapparaat 
dat in 1993 was aangeschaft. Begin januari 1998, een jaar later dus, bleek dat 125 van deze 
apparaten inmiddels waren afgedankt. 

3p 5  Welke van de kansen uit figuur 1 kan uit deze gegevens worden afgeleid? Licht je antwoord 
toe met een berekening van de betreffende kans. 
 
In de winkel worden ook espresso-apparaten van het merk Pressa verkocht. De fabrikant 
beweert dat de helft van de Pressa-apparaten 8 jaar na aanschaf nog steeds in gebruik is. 
Maar de verkoper krijgt nogal wat klachten over deze apparaten en is dan ook van mening 
dat ze minder lang mee gaan. 
Op internet vindt hij de resultaten van een onderzoek naar de levensduur van Pressa-
apparaten. Daaruit blijkt dat van de 50 onderzochte Pressa-apparaten er 31 een levensduur 
van minder dan 8 jaar hadden. 

6p 6  Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding is om de bewering van de fabrikant te 
verwerpen. Neem een significantieniveau van 5%. 
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Grondstofverbruik  
 
 
Ongeveer dertig jaar geleden verscheen het ‘Rapport van de Club van Rome’. Daarin wordt 
aandacht besteed aan het wereldwijd verbruik van veel grondstoffen. De schrijvers vreesden 
dat verschillende grondstoffen snel op zouden raken. Bij hun berekeningen hebben zij het 
begin van het jaar 1970 als uitgangspunt genomen.  
Het rapport vermeldt dat begin 1970 de voorraad koper 313 miljoen ton was en dat in 1970 
het jaarverbruik van koper 8,7 miljoen ton bedroeg. 
 
De levensduur van de voorraad van een grondstof is het aantal jaren vanaf begin 1970 totdat 
de voorraad van deze grondstof is uitgeput. Daarbij gaan we ervan uit dat er in de tussentijd 
geen nieuwe voorraden worden ontdekt. Zo is volgens het rapport de levensduur van de 
voorraad chroom 420 jaar, wanneer je aanneemt dat het jaarlijks verbruik van chroom 
steeds even groot is als in 1970, namelijk 1,9 miljoen ton. 
 
Als we aannemen dat in de jaren na 1970 ook het jaarlijks verbruik van koper steeds even 
groot is als dat in 1970, dan is de levensduur van de voorraad chroom veel groter dan die 
van de voorraad koper. 

3p 7  Hoeveel keer zo groot is dan de levensduur van de voorraad chroom, vergeleken met die 
van de voorraad koper? Licht je antwoord toe met een berekening. 
 
In werkelijkheid was er ook destijds al sprake van een toenemende vraag naar grondstoffen. 
In het rapport heeft men hier aandacht aan besteed. Zo veronderstelde men dat vanaf 1970 
het verbruik van koper jaarlijks zou groeien met 5,8% en het verbruik van chroom jaarlijks 
met 3,3%.  

5p 8  Bereken in dat geval vanaf welk jaar het jaarverbruik van koper minstens 6 keer zo groot is 
als dat van chroom. 
 
Wanneer het grondstofverbruik niet constant is maar jaarlijks groeit met een vast 
percentage, wordt de levensduur van de voorraad korter. Deze nieuwe levensduur geven we 
aan met L*. Om L* te berekenen gebruikt men de volgende formule: 

  L*= 230 log( 100) 460L p
p

⋅ ⋅ + −  

In deze formule is p het percentage waarmee het verbruik jaarlijks groeit en L de levensduur 
van de voorraad bij een constant jaarlijks verbruik. 
 

3p 9  Bereken in welk jaar de voorraad chroom is uitgeput indien het verbruik vanaf 1970 
jaarlijks met 3,3% groeit. 
 
In het voorafgaande zijn we ervan uitgegaan dat er geen nieuwe voorraden ontdekt zouden 
worden. Dit gebeurt echter wel. We schatten dat er per jaar 20 miljoen ton koper ontdekt 
wordt.  
 
Het totale verbruik van koper (in miljoenen tonnen) sinds 1 januari 1970 is te berekenen 
met de volgende formule: 
 
  Totale verbruik  = 150⋅(1,058)t – 150 
 
Hierbij is t de tijd in jaren vanaf 1 januari 1970. 
 
De totale voorraad koper (in miljoenen tonnen) is nu te berekenen met de formule:  
 
  Totale voorraad = 463 + 20t – 150⋅(1,058)t 
 

5p 10  Toon aan dat deze laatste formule uit de voorgaande gegevens volgt. 
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In figuur 2 zie je een schets van de grafiek van de totale voorraad koper. 

5p 11  Stel de afgeleide functie op en bereken daarmee bij welke waarde van t de totale voorraad 
koper maximaal is. 

Totale
voorraad

0 10 20 30 40

t

400

300

200

100

0

figuur 2 
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Cocktails  
 
 
Een cocktail is een drank die wordt gemaakt door enkele basisdranken te mengen. Zo 
bestaat de cocktail ‘Apple Dream’ voor 60% uit appelsap, voor 20% uit amaretto en voor 
20% uit pisang ambon. 
Met deze drie basisdranken kunnen we veel meer cocktails maken door andere 
mengverhoudingen te gebruiken. Om al deze mengverhoudingen in kaart te brengen 
gebruikt men vaak een zogenaamd drie-componentendiagram. In figuur 3 zie je een 
afbeelding van zo’n drie-componentendiagram, met daarin het punt A. Dit punt hoort bij de 
cocktail ‘Apple Dream’. Op de bijlage bij deze opgave staat het diagram ook afgebeeld. 

De cocktail ‘Strong Apple’ bestaat voor 20% uit appelsap, voor 30% uit amaretto en voor 
50% uit pisang ambon. 

3p 12  Teken op de bijlage in figuur 3 het punt dat hoort bij ‘Strong Apple’. Teken duidelijk de 
hulplijnen die je hebt gebruikt. 
 
Een drankenfabrikant wil uit de drie genoemde basisdranken een cocktail maken. Om na te 
gaan welke winst hij kan behalen gebruikt hij de volgende gegevens. 
 

basisdrank kosten per liter in euro’s 
appelsap 0,25 
amaretto 4 

pisang ambon 3 
 
De fabrikant wil de cocktail gaan verkopen voor 7,50 euro per liter. 
 
We geven het percentage appelsap waaruit de cocktail bestaat aan met x, het percentage 
amaretto met y en het percentage pisang ambon met z. 
De winst in euro’s die de drankenfabrikant maakt op 1 liter cocktail noemen we W. Voor W 
geldt de volgende formule: W = 4,5 + 0,0275x − 0,01y. 
 

4p 13  Laat zien hoe deze formule voor W uit de gegevens kan worden afgeleid. Bedenk daarbij dat 
x + y + z = 100. 

figuur 3 
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De drankenfabrikant stelt wel enkele voorwaarden aan de cocktail die hij wil maken: 
• de cocktail moet voor minstens 16% uit pisang ambon bestaan; 
• het percentage amaretto moet minstens even groot zijn als het percentage pisang ambon; 
• het percentage appelsap mag hoogstens driemaal zo groot zijn als het percentage amaretto. 

We kunnen deze drie voorwaarden als volgt vertalen: z ≥ 16, y ≥ z  en y ≥  1
3 x . 

In figuur 4 hieronder zijn de twee grenslijnen z = 16 en y = 1
3 x  getekend. Figuur 4 staat ook 

op de bijlage.  

4p 14  Teken op de bijlage in figuur 4 de ontbrekende grenslijn en geef het toegestane gebied aan. 
 
De fabrikant wil weten bij welke mengverhouding van de basisdranken in de cocktail de 
winst per liter maximaal is en hoe groot deze winst is. 

5p 15  Bereken deze mengverhouding en de winst per liter die de fabrikant bij deze 
mengverhouding behaalt. 
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Varkensstal 
 
 
Wanneer een varkenshouder een nieuwe stal wil bouwen voor zijn varkens moet hij 
tegenwoordig aan strenge milieueisen voldoen voordat hij een bouwvergunning krijgt. Eén 
van die eisen heeft betrekking op de stank die wordt veroorzaakt door varkens. 
De stank wordt bepaald met behulp van MVE’s, de zogenoemde mestvarkenseenheden. Het 
aantal MVE’s hangt af van de varkenssoort en wordt per varkenssoort berekend door het 
aantal varkens te delen door de bijbehorende MVE-factor. Het totaal aantal MVE’s is de 
som van alle MVE’s per varkenssoort. 
In tabel 2 hieronder staan de gegevens van varkenshouder Jaarsma, die een aanvraag doet  
voor de bouw van een nieuwe varkensstal. 
 
Aanvraag varkenshouder Jaarsma 

aantal varkens varkenssoort MVE-factor 
108 dragende/guste zeugen 4,2 
36 kraamzeugen 2,3 

488 gespeende biggen 22,0 
10 opfokzeugen 1,4 
1 dekberen 1,5 

945 vleesvarkens 1,4 
 
Uit de tabel kunnen we afleiden dat het totaal aantal MVE’s van deze aanvraag na afronding 
gelijk is aan 746,36.  

3p 16  Laat zien dat de waarde 746,36 klopt. 
 
Het totaal aantal MVE’s is uitgangspunt voor het al dan niet verlenen van een 
bouwvergunning. Daarbij wordt ook gekeken naar de directe omgeving van de varkensstal. 
In de ‘Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996’ onderscheidt men vier categorieën. 
Categorie I betekent dat de stal gesitueerd is in de buurt van een bebouwde kom of 
gebouwen zoals een ziekenhuis. Er mag dan vrijwel geen stankhinder plaatsvinden, dus 
moet de afstand tussen de stal en de dichtstbijzijnde bebouwing erg groot zijn. Voor de 
categorieën II, III en IV is deze afstandseis steeds minder streng. 
 
In tabel 3 zijn de formules gegeven die bij de categorieën I en II horen. 
 
Vereiste minimale afstand D tot dichtstbijzijnde bebouwing 

categorie M (totaal aantal MVE’s) vereiste minimale afstand D 
in meters 

150M ≤  100D =  

150 1000M< ≤  0,48049,157D M= ⋅  

 
 
I 

1000M >  0,51047,387D M= ⋅  
240M ≤  100D =   

II 240M >  0,4896,995D M= ⋅  
 
Jaarsma heeft al een plaats voor de te bouwen stal op het oog. Bij het opstellen van de 
aanvraag in tabel 2 heeft hij de aantallen zo gekozen dat de afstand D precies voldoende is. 
Daarbij is hij ervan uitgegaan dat de stal in categorie II wordt ingedeeld. Maar de 
ambtenaar die de aanvraag behandelt, besluit dat de stal in categorie I valt. Jaarsma kan de 
plaats van de te bouwen stal niet meer veranderen. Hij zal zijn aanvraag moeten aanpassen, 
want de waarde van M die bij de aanvraag hoort, moet nu omlaag. 

5p 17  Bereken hoe groot de maximale waarde van M nu mag zijn. 
 
Bij categorie I bestaat de grafiek van D uit drie gedeelten. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat het eerste en het tweede gedeelte op elkaar aansluiten en dat dit ook 
geldt voor het tweede en derde gedeelte. 

5p 18  Onderzoek met enkele berekeningen of dit inderdaad het geval is. 

tabel 2 

tabel 3 
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Ook voor de categorieën III en IV gelden soortgelijke formules. Voor M > 1000 zien die 
formules er als volgt uit: 
III: 0,41897,556D M= ⋅  

IV: 0,48633,013D M= ⋅  
 
Een ambtenaar die veel met deze formules voor M > 1000 werkt, vraagt zich af of de 
afstandseis van categorie III wel altijd strenger is dan de afstandseis van categorie IV. 

4p 19  Voor welke waarden van M is de afstandseis van categorie III minder streng dan de 
afstandseis van categorie IV, uitgaande van de twee bovenstaande formules? Licht je 
antwoord toe met een berekening. 
 
Voor de volgende vraag beperken we ons tot categorie IV. Voor categorie IV geldt, behalve 
bovenstaande formule, dat voor M ≤ 500 de vereiste minimale afstand D gelijk is aan 50. 
Voor 500 < M ≤ 1000 is er een soortgelijke formule op te stellen als voor M > 1000. Hierbij 
gaan we ervan uit dat de grafiek van D die hoort bij categorie IV op dubbellogaritmisch 
papier bestaat uit enkele stukken van rechte lijnen die op elkaar aansluiten. 

6p 20  Stel die formule voor 500 < M ≤ 1000 op en laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

Einde 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Levensduur van koffiezetapparaten 
 
Maximumscore 4 

 1  • Na 2,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97 apparaten  1  
• Na 3,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97⋅0,87 apparaten  1  
• Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten  2  

of 

• de kansen 0,99 en 0,97  1  
• de kans 1 0,87 0,13− =   1  
• de berekening 0,99⋅0,97⋅0,13  1  
• Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 7 

 2  • de berekening van de cumulatieve percentages:  
1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100)  2  

• het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier  2  
• Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn  1  
• het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn   1  
• de standaarddeviatie aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale 

verdeling  1  
 
Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven   –1 
Indien het gemiddelde en de standaarddeviatie berekend zijn met een tabel met 
klassenmiddens   –0 
 
Maximumscore 5 

 3  • 3 5 1,25
1,6

z −
= = −    2  

• het opzoeken in de tabel van P(Z ≤ −1,25) = 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

of 

• het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR  2  
• P(X ≤ 3) ≈ 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

 
Maximumscore 5 

 4  • Het gemiddelde van de totale levensduur is 15,0 jaar  1  
• De standaarddeviatie is 1,6 3⋅  (≈ 2,77)  2  
• z ≈ −2,17 of het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in 

de GR  1  
• P(T ≤ 9) ≈ 0,0150 (met de tabel) of 0,0152 (met de GR)  1  

 
Maximumscore 3 

 5  • De apparaten uit 1993 waren begin januari 1997 gemiddeld 3,5 jaar oud  1  
• Een jaar later zijn nog 506 − 125 = 381 van deze apparaten in gebruik  1  

• 
381 0,75
506

≈  is de kans van 3,5 naar 4,5 jaar in figuur 1  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 6  • het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  
p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is)  1  

• P(X ≥ 31) = 1 − P(X ≤ 30)  1  
• het inzicht dat P(X ≤ 30) een cumulatieve binomiale kans is  1  
• De waarden voor de tabel zijn n = 50, p = 0,5 en X ≤ 30  1   
• P(X ≥ 31) ≈ 1 − 0,9405 = 0,0595 met een binomiale tabel  1  
• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen)  1  

of 

• het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  
p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is)  1  

• P(X ≥ 31) = 1 − P(X ≤ 30)  1  
• het inzicht dat P(X ≤ 30) een cumulatieve binomiale kans is  1  
• het in de GR invoeren van de waarden n = 50, p = 0,5 en X ≤ 30  1  
• P(X ≥ 31) ≈ 1 − 0,9405 = 0,0595  1  
• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen)  1  
 
Opmerking 
Als de overschrijdingskans berekend is met een normale benadering zonder gebruik te 
maken van de continuïteitscorrectie, maximaal 5 punten toekennen. 
 
N.B. Deze opmerking is ook aan de orde als gebruikgemaakt wordt van een zogenoemde 
testfunctie op de GR gebaseerd op een normale benadering zonder continuïteitscorrectie. 
 
Grondstofverbruik  
 
Maximumscore 3 

 7  • De levensduur van koper is 313
8, 7

 ≈ 36 jaar  1  

• De gevraagde factor is 420
36

  1  

• het antwoord: (ongeveer) 11,7 keer zo groot  1  
 
Maximumscore 5 

 8  • 8,7 1,058 6 1,9 1,033t t⋅ = ⋅ ⋅   2  
• 1,024t ≈ 1,31  1  
• t ≈ 11,4 (of 11,3)  1  
• de conclusie: vanaf het jaar 1982  1  

of 

• 8,7 1,058 6 1,9 1,033t t⋅ = ⋅ ⋅   2  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen  1  
• t ≈ 11,3 of t = 12 (als er bijvoorbeeld met een tabel gewerkt is)  1  
• de conclusie: vanaf het jaar 1982  1  

 
Maximumscore 3 

 9  • p = 3,3 en L = 420 invullen in de formule  1  
• L* ≈ 81,7  1  
• de conclusie: in het jaar 2051  1  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 1822Voor 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).



300010  CV17 6 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 5 

 10  • Totale voorraad = (hoeveelheid in 1970 + nieuw ontdekte hoeveelheid) − totale verbruik  1  
• hoeveelheid in 1970 + nieuw ontdekte hoeveelheid = a + bt voor zekere a en b  1  
• hoeveelheid in 1970 + nieuw ontdekte hoeveelheid = 313 + 20t  1  
• Totale voorraad = 313 + 20t − (150⋅(1,058)t − 150)  1  
• het herleiden tot de gegeven formule  1  

 
Maximumscore 5 

 11  • (Totale voorraad)′ = 20 − 150⋅(1,058)t ⋅  ln(1,058)  3  

• (1,058)t = 20 ( 2,36)
150 ln(1,058)

≈
⋅

  1  

• t ≈ 15,3 (of 15)  1  
 
Cocktails  
 
Maximumscore 3 

 12  • het tekenen van minstens 2 hulplijnen   2  
• het tekenen van het punt zelf   1  

Maximumscore 4 
 13  • 7,5 0,0025 0,04 0,03W x y z= − − −   1  

• 7,5 0,0025 0,04 0,03(100 )W x y x y= − − − − −   1  
• 7,5 0,0025 0,04 3 0,03 0,03W x y x y= − − − + +   1  
• 4,5 0,0275 0,01W x y= + −   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 14  • het tekenen van de lijn y = z  2  
• het aangeven van het toegestane gebied  2  

Maximumscore 5 
 15  • het berekenen van de verhouding 60 : 20 : 20  1  

• het berekenen van de verhouding 63 : 21 : 16  1  
• het berekenen van de waarden van W in de vier hoekpunten  2  
• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter  1  

of 

• het tekenen van ten minste twee isolijnen van W   2  
• het aangeven van het punt waarin W maximaal is  1  
• De verhouding is 63 : 21 : 16  1  
• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter  1  

 
Opmerking 
Als slechts één isolijn is getekend en niet duidelijk is aangegeven waarom W maximaal is in 
het gevonden punt, maximaal 4 punten toekennen. 
 
Varkensstal 
 
Maximumscore 3 

 16  de berekening 108 36 945... 746,36
4,2 2,3 1,4

+ + + ≈   
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Maximumscore 5 

 17  • Bij de aanvraag hoort M = 746,36 dus categorie-II-formule 0,4896,995D M= ⋅ levert  
D ≈ 177,69 (of 178)  1  

• Als categorie I geldt, dan moet gelden (want M moet omlaag dus M < 746,36): D ≈ 177,69 
én 150 < M ≤ 1000 én 0,48049,157D M= ⋅   2  

• 0,4804 177,69
9,157

M =   1  

• M ≈ 479,63  1  
 
Maximumscore 5 

 18  • wat betreft de aansluiting tussen 1e en 2e gedeelte:  
bij M = 150 horen D1 = 100 en D2 ≈ 101,7  2  

• wat betreft de aansluiting tussen 2e en 3e gedeelte:  
bij M = 1000 horen D2 ≈ 252,9 en D3 ≈ 251,0  2  

• de conclusie: nee, in beide overgangen is er een gat in de grafiek  1  
 
Opmerking 
Als de conclusie bijvoorbeeld luidt “ja, het sluit inderdaad bij beide overgangen redelijk 
aan”, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 4 

 19  • De vraag is dus: voor welke M geldt DIII < DIV?  1  

• 0,41897,556 M⋅ < 0,48633,013 M⋅ leidt tot 0,4863 0,4189 7,556
3,013

M − >   1  

• 0,0674 2,5078M >   1  
• M > 839896,52  1  

of 

• De vraag is dus: voor welke M geldt DIII < DIV?  1  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking  
 0,41897,556 M⋅ = 0,48633,013 M⋅ op te lossen  1  
• M ≈ 839896,52  1  
• M > 839896,52  1  

 
Opmerking 
Als door correcte tussentijdse afronding een ander antwoord gegeven wordt, hiervoor geen 
punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 6 

 20  • Voor 500 < M ≤ 1000 moet gelden: bD a M= ⋅   1  
• Bij M = 500 moet gelden: 50 500ba= ⋅   1  
• Bij M = 1000 moet gelden: 86,68 1000ba= ⋅   1  

• 
1000 86,68
500 50

b
  = 
 

  1  

• b ≈ 0,7938 (of 0,7937)  1  
• a ≈ 0,360 dus de gezochte formule is 0,79380,360D M= ⋅   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Dinsdag 27 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

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. 
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Levensduur van koffiezetapparaten 
 
 
Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten 
meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. 
Hierin is bijvoorbeeld te zien dat alle apparaten een half jaar na aanschaf nog in gebruik 
zijn. Ook is te zien dat voor een apparaat van 1,5 jaar oud de kans 0,97 is dat het een jaar 
later nog steeds in gebruik is, en dus de kans 0,03 is dat het in dat jaar wordt afgedankt. 

We passen dit model toe op een groep van 1500 nieuwe koffiezetapparaten. De levensduur 
van een apparaat is de tijdsduur tussen het aanschaffen en het afdanken van het apparaat. 
Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat 187 van deze 1500 koffiezetapparaten een levensduur 
hebben tussen 2,5 en 3,5 jaar. 
 

4p 1  Laat met een berekening zien dat dit klopt. 
 
Het bovengenoemde aantal 187 vind je terug in tabel 1. De andere aantallen in deze tabel 
zijn op overeenkomstige wijze berekend. 
 
Levensduur van 1500 koffiezetapparaten 
 
levensduur 

in jaren 
aantal 

koffiezetapparaten 
0,5-1,5   15 
1,5-2,5   45 
2,5-3,5 187 
3,5-4,5 313 
4,5-5,5 376 
5,5-6,5 305 
6,5-7,5 163 
7,5-8,5   81 
    >8,5   15 

 
7p 2  Verwerk de gegevens van tabel 1 op normaal waarschijnlijkheidspapier en toon daarmee 

aan dat de levensduur bij benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar 
en een standaardafwijking van 1,6 jaar. 
 
We nemen voor de rest van deze opgave aan dat de levensduur van koffiezetapparaten 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar en een standaardafwijking van 
1,6 jaar. 
 
Iemand heeft 9 jaar geleden zijn eerste koffiezetapparaat gekocht en nu, 9 jaar later, is net 
zijn derde koffiezetapparaat kapot gegaan. Hij gaat naar de winkel en moppert tegen de 
verkoper dat dit toch wel heel uitzonderlijk is. 
De klant redeneert als volgt: “Drie koffiezetapparaten in negen jaar, dat is drie jaar per 
apparaat. Je zou verwachten dat zo’n apparaat wel langer dan drie jaar meegaat. De kans dat 
dit drie keer achter elkaar niet het geval is, is wel heel erg klein.” 

5p 3  Bereken de kans dat drie willekeurig gekozen koffiezetapparaten elk een levensduur van ten 
hoogste drie jaar hebben. 

0,5 jaar

0,991,00

1,5 jaar

0,97

2,5 jaar

0,87

3,5 jaar

0,75

4,5 jaar

0,60

5,5 jaar

0,46

6,5 jaar

0,37

7,5 jaar 8,5 jaar na aanschaf

0,16

apparaat
aangeschaft

figuur 1 

tabel 1 
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We gaan nog even terug naar het onderzoek uit het begin van de opgave. Voor dit 
onderzoek heeft men niet een aantal koffiezetapparaten gedurende hun hele levensduur 
gevolgd. In plaats daarvan heeft men begin januari 1997 een enquête uitgevoerd onder 
4000 huishoudens. Deze enquête heeft men precies een jaar later opnieuw uitgevoerd bij 
dezelfde 4000 huishoudens. Beide keren werd gevraagd of men een koffiezetapparaat 
gebruikte en zo ja, in welk kalenderjaar het was aangeschaft. 
Op basis van de zo verkregen gegevens hebben de onderzoekers het model van figuur 1 
opgesteld. Daarbij gingen ze ervan uit dat koffiezetapparaten uit verschillende jaren 
gelijkwaardig zijn wat de levensduur betreft. Bovendien gingen ze ervan uit dat de 
koffiezetapparaten uit elk kalenderjaar gelijkmatig gespreid over dat jaar zijn aangeschaft, 
en dus aan het eind van het jaar van aanschaf gemiddeld een half jaar oud zijn.  
 
Begin januari 1997 gebruikten 506 van de onderzochte huishoudens een koffiezetapparaat 
dat in 1993 was aangeschaft. Begin januari 1998, een jaar later dus, bleek dat 125 van deze 
apparaten inmiddels waren afgedankt. 

3p 4  Welke van de kansen uit figuur 1 kan uit deze gegevens worden afgeleid? Licht je antwoord 
toe met een berekening van de betreffende kans. 
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De Nederlandse bevolking 
 
 
In figuur 2 is de groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 1974 weergegeven. 
Langs de verticale as is een logaritmische schaalverdeling gebruikt. Zo kun je aflezen dat  
Nederland in 1900 ruim 5 miljoen inwoners telde. Ook zie je in de figuur een ‘inzetje’ 
waarin informatie staat over het stijgingspercentage van grafieken bij een logaritmische 
schaalverdeling. 

De bevolking groeide in de beschreven periode bij benadering exponentieel.  
 
Tussen 1 januari 1900 en 1 januari 1974 is de Nederlandse bevolking van 5 miljoen naar 
13,4 miljoen mensen gegroeid. Hieruit kunnen we de volgende formule afleiden: 
  5 1,142tN = ⋅  
In deze formule is N het aantal inwoners van Nederland in miljoenen en t de tijd in 
tientallen jaren met  t  =  0 op 1 januari 1900. 
 

4p 5  Toon aan dat deze formule klopt door de formule af te leiden uit de aantallen van 1900 en 
1974.  
 
De grafiek van N vertoont een knikje bij het jaar 1945. Volgens een demograaf die deze 
grafiek in een artikel gebruikt, betekent deze knik dat er in 1945 ruim 80 000 inwoners 
minder waren dan er volgens bovenstaande formule voor N zouden zijn. 

3p 6  Leg uit hoe de demograaf dit getal gevonden kan hebben. Maak daarbij gebruik van de 
grafiek in figuur 2 en de formule voor N.  
 
Neem voor de volgende vraag eens aan dat het aantal inwoners van Nederland zich ook na 
1974 zou hebben ontwikkeld volgens de formule voor N. 

4p 7  Bereken in welk jaar het aantal van 18 miljoen mensen dan zou worden bereikt. 

figuur 2 

10.000.000 = 107

1.000.000 = 106

1900 '10 '20 '30 '40 '50 '60 '70 '74
tijd

aantal
mensen

stijgingspercentage
10%
5
0

-5
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Met behulp van het inzetje in figuur 2 kun je groeipercentages aflezen. 
Voor de Nederlandse bevolking kun je aflezen dat het groeipercentage tussen 5% en 10% 
lag. Aan het inzetje is echter niet te zien wat men precies bedoelt. Het zou hier kunnen gaan 
om  
A) een groeipercentage per jaar; 
B) een groeipercentage per 5 jaar; 
C) een groeipercentage per 10 jaar of  
D) een groeipercentage per 15 jaar. 

4p 8  Geef met behulp van een berekening aan welke mogelijkheid van de hierboven genoemde 
mogelijkheden A, B, C of D bedoeld wordt. 
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Reislust 
 
 
Reislust is een reisorganisatie die klassieke reizen organiseert. Bij een grote deelname geeft 
Reislust doorgaans aantrekkelijke kortingen. 
 
Een klassiek reisdoel 

In 2002 organiseerde Reislust een reis naar Griekenland. Reislust deed geïnteresseerden een 
aanbod waarbij men uitging van een basisprijs van 2000 euro per persoon. Deze basisprijs 
werd verlaagd met 10 euro per deelnemer. Als er bijvoorbeeld 12 personen mee zouden 
gaan, dan zou men per persoon 2000 – 12 × 10 = 1880 euro betalen.  
 
Na enige tijd bleek dat zich 25 personen hadden opgegeven. Op het laatste moment meldde 
zich echter nog één persoon meer aan. 

3p 9  Bereken hoeveel Reislust door deze extra aanmelding in totaal meer ontving dan bij een 
deelname van 25 personen. 
 
Het aantal personen dat meedoet aan de reis noemen we n. 

3p 10  Stel een formule op waarbij je de totale opbrengst van Reislust uitdrukt in n. 
 
Omdat de belangstelling in 2002 toch wat tegenviel, overweegt Reislust voor 2003 een 
ander aanbod. Dit aanbod betreft een reis voor maximaal 53 personen, eveneens naar 
Griekenland. Ook nu neemt men het basisbedrag van 2000 euro per persoon als 
uitgangspunt. Vervolgens zorgt elke deelnemer voor een vermindering van het basisbedrag: 
de eerste deelnemer levert een vermindering van 1 euro op, de tweede deelnemer een 
vermindering van 2 euro, de derde deelnemer een vermindering van 3 euro, enzovoort. Elke 
vermindering geldt telkens voor alle deelnemers. Bij een deelname van bijvoorbeeld 5 
personen moet elke deelnemer 2000 – (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 1985 euro betalen.  
Dit aanbod is voor deelnemers pas aantrekkelijk bij grote deelname. Het is zelfs zo dat de 
prijs per persoon kan zakken tot minder dan 1000 euro.  
 

4p 11  Onderzoek hoeveel deelnemers zich ten minste moeten opgeven om ervoor te zorgen dat de 
te betalen prijs op minder dan 1000 euro per persoon uit zal komen. 
 
Wanneer de reis van 2003 is volgeboekt en er dus 53 deelnemers zijn, wordt de prijs per 
persoon 569 euro. Dat zou Reislust dan in totaal 53 × 569 = 30 157 euro opleveren. Je kunt 
eenvoudig nagaan dat dit bedrag niet het maximale totale bedrag voor Reislust is, door uit 
te rekenen dat Reislust bij een deelname van 52 personen een grotere opbrengst heeft. 
 

3p 12  Bereken hoeveel Reislust in totaal meer ontvangt bij 52 deelnemers. 
 
Reislust berekent dat de totale opbrengst bij het aanbod voor 2003 maximaal is bij  
36 deelnemers. De leiding van de reisorganisatie vindt dit aantal te weinig en besluit 
daarom het aanbod te wijzigen. Uiteindelijk ziet dit er als volgt uit.  
Het basisbedrag wordt verlaagd tot 1950 euro. Ook nu zorgt elke deelnemer voor een 
vermindering van dit basisbedrag: de ne deelnemer levert niet een vermindering van n euro 
maar van 0,5n euro op. Elke vermindering geldt weer voor alle deelnemers.  
Met deze gegevens kunnen we een formule opstellen voor het bedrag T(n) dat Reislust in 
totaal ontvangt bij een deelname van n personen: 
  ( ) (1950 0, 25 ( 1))T n n n n= ⋅ − +  

3p 13  Onderzoek bij welk aantal deelnemers T(n) maximaal is. 

foto  
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Strike it rich 
 
 
Bij het Engelse televisiespelletje Strike it rich speelt een deelnemer in de finale tien rondes. 
Bij elke ronde krijgt de deelnemer drie beeldschermen voor zich, waar nog niets op te zien 
is. De deelnemer moet willekeurig één van deze beeldschermen kiezen. Nadat hij een 
scherm heeft aangewezen, worden alle schermen zichtbaar. Op één van de drie 
beeldschermen komt Ga door te staan, op een ander beeldscherm Hot Spot, en op het derde 
beeldscherm Vraag. Voor alle duidelijkheid: deze woorden worden op aselecte wijze op de 
beeldschermen geplaatst voordat de deelnemer kiest maar worden pas na zijn keuze 
zichtbaar voor hem. 
 
Het is mogelijk dat een deelnemer in de tien rondes precies één keer een beeldscherm met 
Vraag erop aanwijst. 

3p 14  Bereken de kans dat dit het geval is. Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
De deelnemer kan bij elke ronde een strafpunt krijgen. Daarvoor gelden de volgende regels. 
Wanneer op het aangewezen scherm Ga door verschijnt, gaat de deelnemer zonder strafpunt 
door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Hot Spot verschijnt, krijgt de deelnemer een strafpunt 
en gaat door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Vraag verschijnt, krijgt de deelnemer een vraag gesteld 
die hij met ja of met nee moet beantwoorden. Wanneer het antwoord fout is, krijgt hij een 
strafpunt en gaat door naar de volgende ronde. Wanneer het antwoord goed is, gaat hij 
zonder strafpunt door naar de volgende ronde. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt bij 
iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk is aan 3

1 . 
Maar voor een deelnemer die de vragen puur op de gok beantwoordt, dus met 50% kans op 
het juiste antwoord, is bij iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk aan 2

1 . 
 

3p 15  Toon de juistheid van deze laatste kans met een berekening aan. 
 

3p 16  Bereken voor deze gokkende deelnemer ook de kans dat hij in de tien rondes hoogstens 
twee strafpunten krijgt. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Vóór het begin van het spel moet de deelnemer kiezen of hij voor maximaal 2, maximaal 3 
of maximaal 4 strafpunten speelt. Alle strafpunten die de deelnemer gedurende de tien 
rondes oploopt, worden opgeteld. Als hij na tien rondes niet meer dan het gekozen aantal 
strafpunten heeft, krijgt hij een prijs, zoals vermeld in de volgende tabel 2. (£ betekent 
Britse pond.) 
 
maximum aantal strafpunten 
waarvoor deelnemer speelt 

prijs als het totaal aantal strafpunten niet boven 
het gekozen maximum aantal strafpunten uitkomt 

2 £ 10 000 
3    £ 7000 
4    £ 5000 

 
Als een deelnemer bijvoorbeeld voor maximaal 3 strafpunten heeft gekozen en hij heeft na 
de tien rondes 3 of minder strafpunten, dan krijgt hij de geldprijs van £ 7000. Heeft hij 4 of 
meer strafpunten, dan krijgt hij in dat geval niets. 
 
Voor een deelnemer die alle vragen puur op de gok beantwoordt, is de verwachtingswaarde 
van de geldprijs zo hoog mogelijk wanneer hij voor maximaal 4 strafpunten speelt.  
We vragen ons nu af hoe dat zit met een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt. 

6p 17  Onderzoek voor welk maximum aantal strafpunten deze deelnemer moet spelen om te 
zorgen dat de verwachtingswaarde van de geldprijs zo hoog mogelijk is. 

tabel 2 
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Sportprestaties 
 
 
In de atletiek kent men verschillende onderdelen. De ene atleet is goed in hardlopen, de 
andere atleet in hoogspringen of speerwerpen. Iemand die de 100 meter binnen de 
11 seconden loopt is een goede sprinter, terwijl iemand die met een polsstok hoger springt 
dan 5 meter een goede polsstokhoogspringer is. Men kan zich afvragen wie van de twee de 
betere atleet is. Om prestaties bij verschillende atletiekonderdelen te kunnen vergelijken, 
hanteert de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) een puntensysteem. Met dit 
systeem worden sportprestaties omgerekend tot een aantal punten met behulp van 
verschillende formules. Vanzelfsprekend hoort bij een betere prestatie een groter aantal 
punten. Zie tabel 3. 
 
KNAU-puntensysteem 
soort sport formule onderdeel mannen vrouwen 
   a b a b 
 

100 meter 29550 1881,5 30672 1682,5 
200 meter 52611,4 1547,1 54720 1342 
400 meter 111960 1433,5 111720 1084,5 
800 meter 248544 1323,2 247200 975,5 
1500 meter 489971,4 1224,7 557448 1181,5 

 
 
loop- 
nummers 

 
 

aP b
t

= −  

3000 meter 1077300 1234,9 1197450 1176 
 

hoogspringen 2440 2593,5 2635,6 2501,5 
verspringen 1094,4 2075,3 1076,3 1729,4 
hinkstapsprong 762,9 2074,5 750,3 1730,6 

 
spring- 
nummers 

 
P a r b= −
 

polsstokhoogspringen 1040 1272,5 1225,8 1500,2 
 

kogelstoten 462,5 1001,8 429,5 768,3 
discuswerpen 249,8 893,5 224,8 686,5 

 
werp- 
nummers 

 
P a r b= −
 speerwerpen 190,2 711,3 197,5 482,5 

 
In tabel 3 lezen we af dat voor hardlopen het behaalde aantal punten P wordt berekend met 

de formule aP b
t

= − . Hierbij is t de tijd in seconden die de atleet nodig heeft om de 

afstand te lopen. De getallen a en b worden afgelezen in de betreffende kolommen voor 
mannen of vrouwen. Bijvoorbeeld bij 100 meter hardlopen voor mannen lezen we af dat  
a = 29 550 en voor vrouwen dat a = 30 672.  
 
Een man en een vrouw lopen allebei de 3000 meter in 8 minuten en 25 seconden. 

4p 18  Bereken hoeveel punten de vrouw meer heeft behaald dan de man. 
 
Als een man de 100 meter in 10,70 seconden loopt, dan heeft hij daarmee 880,2 punten 
behaald. 

3p 19  Bereken hoeveel seconden, in 2 decimalen nauwkeurig, een man over de 400 meter moet 
doen om ook 880,2 punten te behalen.  
 
Voor de spring- en werpnummers wordt de formule P a r b= −  gebruikt. Hierin is r de 
gesprongen hoogte of afstand in meters of de geworpen afstand in meters. De getallen a en 
b staan in tabel 3 weer in de kolommen ernaast. Deze formule is alleen maar zinvol als er 
een niet te kleine afstand wordt gehaald. Bij zeer kleine afstanden kan het behaalde aantal 
punten zelfs negatief zijn. 

4p 20  Bereken hoeveel meter een vrouw de discus moet werpen om geen negatief aantal punten te 
halen. Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig. 

tabel 3 
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De International Association of Athletics Federations (IAAF) kent ook een puntensysteem. 
Voor het berekenen van de punten gebruikt de IAAF andere formules dan de KNAU. Zo 
gebruikt de IAAF bij het speerwerpen voor mannen de formule 1,0810,14 ( 7)P r= ⋅ − . 
Wanneer we de formule van speerwerpen voor mannen van de KNAU met die van de IAAF 
vergelijken, dan blijkt dat voor sommige geworpen afstanden r de formule van de KNAU 
meer punten oplevert dan de formule van de IAAF. 

5p 21  Onderzoek voor welke waarden van r dat het geval is. 
 
Bij het verspringen voor mannen gebruikt de IAAF de formule 

1,40,14354 (100 ( 2, 2)) .P r= ⋅ ⋅ −  Deze formule kan ook in de ‘IAAF-werpnummer’-vorm 
geschreven worden. In dat geval ziet de IAAF-verspringformule voor mannen eruit als 

1,4( 2,2)P a r= − voor een bepaalde waarde van a. 
3p 22  Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoe groot de waarde van a in dat geval moet zijn. 

 
Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Levensduur van koffiezetapparaten 
 
Maximumscore 4 

 1  • Na 2,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97 apparaten  1  
• Na 3,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97⋅0,87 apparaten  1  
• Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten  2  

of 

• de kansen 0,99 en 0,97  1  
• de kans 1 0,87 0,13− =   1  
• de berekening 0,99⋅0,97⋅0,13  1  
• Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten   1  

 
Maximumscore 7 

 2  • de berekening van de cumulatieve percentages:  
1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100)  2  

• het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier  2  
• Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn  1  
• het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn   1  
• de standaardafwijking aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale 

verdeling  1  
 
Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven   –1 
Indien het gemiddelde en de standaardafwijking berekend zijn met een tabel met 
klassenmiddens   –0 
 
Maximumscore 5 

 3  • het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR  2  
• P(X ≤ 3) ≈ 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

of 

• 
3 5 1,25
1,6

z −
= = −    2  

• het opzoeken in de tabel van P(Z ≤ −1,25) = 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

 
Maximumscore 3 

 4  • De apparaten uit 1993 waren begin januari 1997 gemiddeld 3,5 jaar oud  1  
• Een jaar later zijn nog 506 − 125 = 381 van deze apparaten in gebruik  1  

• 
381 0,75
506

≈  is de kans van 3,5 naar 4,5 jaar in figuur 1  1  

 
De Nederlandse bevolking 
 
Maximumscore 4 

 5  • De groeifactor in 74 jaar is 13,4 2,68
5

=   1  

• De groeifactor in 10 jaar is 
1

7,42,68 1,142≈   1  
• Op t = 0 geldt: N = 5  1  
• De formule voor N is dus 5 1,142tN = ⋅   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 6  • Volgens de grafiek is in 1945 het aantal 9 000 000  1  
• Volgens de formule is in 1945 het aantal 9 088 000  1  
• Het verschil tussen deze getallen is ruim 80 000  1  

 
Maximumscore 4 

 7  • het opstellen van de vergelijking 5 1,142 18t⋅ =   1  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen  1  
• t ≈ 9,6  1  
• Dat is het jaar 1996  1  

 
Maximumscore 4 

 8  • De groeifactor per 10 jaar is 1,142  1  

• De groeifactor per 5 jaar is 
1
21,142 1,069≈   1  

• Het groeipercentage in 5 jaar is dus 6,9  1  
• Het gaat dus om mogelijkheid B  1  

 
Reislust 
 
Maximumscore 3 

 9  • De opbrengst bij 25 deelnemers is 43 750 (euro)  1  
• De opbrengst bij 26 deelnemers is 45 240 (euro)  1  
• Reislust ontvangt bij deze ene extra deelnemer dus 1490 euro meer  1  

of 

• De nieuwe deelnemer betaalt 2000 − 26⋅10 = 1740 (euro)  1  
• De andere deelnemers betalen elk 10 euro minder  1  
• De extra opbrengst is daarmee 1740 − 250 = 1490 (euro)  1  

 
Maximumscore 3 

 10  • De opbrengst per deelnemer is bij n deelnemers 2000 − 10n  1  
• De totale opbrengst voor Reislust is (2000 − 10n)n (of 2000n − 10n2)  2  

 
Maximumscore 4 

 11  • het opstellen van de betrekking na n=   1  
• het invoeren van deze betrekking met de som in de GR  1  
• De som moet groter dan 1000 zijn   1  
• n is ten minste 45  1  

of 

• 1 + 2 + 3 + … +  n is gelijk aan 1
2 ( 1)n n +   2  

• 1
2 ( 1) 1000n n + >   1  

• n is ten minste 45  1  

of 

• 2000 − 1 −   2 −   3 −   …  −  44 = 1010  2  
• 2000 − 1 −   2 −   3 −   …  −  45 = 965  1  
• n is ten minste 45  1  

 
Maximumscore 3 

 12  • De prijs per persoon bij 52 deelnemers is 622 (euro)  1  
• De opbrengst bij 52 deelnemers is 32 344 (euro)  1  
• Reislust ontvangt bij 52 deelnemers 2187 euro meer  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 13  • het invoeren in de GR van de functie T(n) en het instellen van een geschikt venster of 
gebied  1  

• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om het maximum van T(n) te vinden  1  
• T(n) is maximaal als n = 51  1  

 
Strike it rich 
 
Maximumscore 3 

 14  • het gebruik van de GR, ingesteld op de binomiale verdeling met n = 10, 1
3p =  en x = 1  2  

• het antwoord 0,0867  1  

of 

• 
9 110 2 1P

1 3 3
     = ⋅ ⋅     

    
  2  

• het antwoord 0,0867  1  
 
Opmerking 

Als de factor 
10
1

 
 
 

 bij bovenstaande werkwijze niet vermeld is, ten hoogste 1 punt voor deze 

vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 15  • P(strafpunt) = P(Hot Spot) + P(Vraag)⋅P(fout antwoord)  2  

• P(strafpunt) = 1 1 1 1
3 3 2 2
+ ⋅ =   1  

 
Maximumscore 3 

 16  • het gebruik van de GR, ingesteld op de cumulatieve binomiale verdeling met n = 10, 1
2p =  

en X ≤ 2  2  
• het antwoord 0,0547  1  

of 

• P( 2) P( 0) P( 1) P( 2)X X X X≤ = = + = + =   1  

• 10P( 0) 0,5X = = ; 910
P( 1) 0,5 0,5

1
X  
= = ⋅ ⋅ 

 
 en 8 210

P( 2) 0,5 0,5
2

X  
= = ⋅ ⋅ 

 
  1  

• het antwoord 0,0547  1  
 
Maximumscore 6 

 17  • met de cumulatieve binomiale verdeling voor n = 10 en p = 1
3  vaststellen dat  

P(X ≤ 2) ≈ 0,2991 en P(X ≤ 3) ≈ 0,5593 en P(X ≤ 4) ≈ 0,7869  2  
  
 Als de deelnemer voor maximaal 2, 3 of 4 strafpunten speelt, is de winstverwachting:  
• £ 10 000 ⋅ 0,2991 = £ 2991 (of £ 2991,41)  1  
• £ 7000 ⋅  0,5593 = £ 3915,10 (of £ 3915 of £ 3914,85)  1  
• £ 5000 ⋅  0,7869 = £ 3934,50 (of £ 3935 of £ 3934,36)  1  
• de conclusie: de deelnemer moet spelen voor een maximum van 4 strafpunten  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Sportprestaties 
 
Maximumscore 4 

 18  • 8 minuten en 25 seconden is 505 seconden  1  

• punten van de man: 1 077 300 1234,9 898, 4
505

P = − ≈   1  

• punten van de vrouw: 1197 450 1176 1195,2
505

P = − ≈   1  

• Het verschil bedraagt (ongeveer) 296,8 punten  1  
 
Maximumscore 3 

 19  • het opstellen van de vergelijking 111960880, 2 1433,5
t

= −   1  

• 
111 960 2313,7

t
=  (of het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om bovenstaande 

vergelijking op te lossen)  1  
• 48,39t =   1  

 
Maximumscore 4 

 20  • het opstellen van 224,8 686,5 0r − = of 224,8 686,5 0r − ≥   1  

• 
686,5
224,8

r =  ( 05,3≈ )  1  

• 9,33r ≈ (of 9,30)  1  
• de conclusie: een vrouw moet minstens 9,33 m (of 9,30 m) werpen  1  

of  

• het opstellen van 224,8 686,5 0r − = of 224,8 686,5 0r − ≥   1  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking/ongelijkheid op te lossen  1  
• 9,33r ≈   1  
• de conclusie: een vrouw moet minstens 9,33 m werpen  1  

 
Maximumscore 5 

 21  • het invoeren in de GR van 190,2 711,3P r= − en 1,0810,14 ( 7)P r= ⋅ − en het instellen van 
een geschikt venster  2  

• het vaststellen dat er bij 23,27r ≈ een snijpunt is  1  
• het vaststellen dat er ook bij 67,38r ≈ een snijpunt is  1  
• de conclusie met behulp van de grafieken op de GR: 23,27 67,38r< <   1  

 
Maximumscore 3 

 22  • 1,40,14354 100a = ⋅   2  
• het antwoord 90,57  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Dinsdag 27 mei
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 5, 7 en 8 is 
een bijlage toegevoegd.  

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. 
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Levensduur van koffiezetapparaten 
 
 
Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten 
meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. 
Hierin is bijvoorbeeld te zien dat alle apparaten een half jaar na aanschaf nog in gebruik 
zijn. Ook is te zien dat voor een apparaat van 1,5 jaar oud de kans 0,97 is dat het een jaar 
later nog steeds in gebruik is, en dus de kans 0,03 is dat het in dat jaar wordt afgedankt. 

We passen dit model toe op een groep van 1500 nieuwe koffiezetapparaten. De levensduur 
van een apparaat is de tijdsduur tussen het aanschaffen en het afdanken van het apparaat. 
Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat 187 van deze 1500 koffiezetapparaten een levensduur 
hebben tussen 2,5 en 3,5 jaar. 
 

4p 1  Laat met een berekening zien dat dit klopt. 
 
Het bovengenoemde aantal 187 vind je terug in tabel 1. De andere aantallen in deze tabel 
zijn op overeenkomstige wijze berekend. 
 
Levensduur van 1500 koffiezetapparaten 
 
levensduur 

in jaren 
aantal 

koffiezetapparaten 
0,5-1,5   15 
1,5-2,5   45 
2,5-3,5 187 
3,5-4,5 313 
4,5-5,5 376 
5,5-6,5 305 
6,5-7,5 163 
7,5-8,5   81 
    >8,5   15 

 
7p 2  Verwerk de gegevens van tabel 1 op normaal waarschijnlijkheidspapier en toon daarmee 

aan dat de levensduur bij benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar 
en een standaardafwijking van 1,6 jaar. 
 
We nemen voor de rest van deze opgave aan dat de levensduur van koffiezetapparaten 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar en een standaardafwijking van 
1,6 jaar. 
 
Iemand heeft 9 jaar geleden zijn eerste koffiezetapparaat gekocht en nu, 9 jaar later, is net 
zijn derde koffiezetapparaat kapot gegaan. Hij gaat naar de winkel en moppert tegen de 
verkoper dat dit toch wel heel uitzonderlijk is. 
De klant redeneert als volgt: “Drie koffiezetapparaten in negen jaar, dat is drie jaar per 
apparaat. Je zou verwachten dat zo’n apparaat wel langer dan drie jaar meegaat. De kans dat 
dit drie keer achter elkaar niet het geval is, is wel heel erg klein.” 

5p 3  Bereken de kans dat drie willekeurig gekozen koffiezetapparaten elk een levensduur van ten 
hoogste drie jaar hebben. 

0,5 jaar

0,991,00

1,5 jaar

0,97

2,5 jaar

0,87

3,5 jaar

0,75

4,5 jaar

0,60

5,5 jaar

0,46

6,5 jaar

0,37

7,5 jaar 8,5 jaar na aanschaf

0,16

apparaat
aangeschaft

figuur 1 

tabel 1 
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In de winkel worden ook espresso-apparaten van het merk Pressa verkocht. De fabrikant 
beweert dat de helft van de Pressa-apparaten 8 jaar na aanschaf nog steeds in gebruik is. 
Maar de verkoper krijgt nogal wat klachten over deze apparaten en is dan ook van mening 
dat ze minder lang mee gaan. 
Op internet vindt hij de resultaten van een onderzoek naar de levensduur van Pressa-
apparaten. Daaruit blijkt dat van de 50 onderzochte Pressa-apparaten er 31 een levensduur 
van minder dan 8 jaar hadden. 

6p 4  Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding is om de bewering van de fabrikant te 
verwerpen. Neem een significantieniveau van 5%. 
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Cocktails  
 
 
Een cocktail is een drank die wordt gemaakt door enkele basisdranken te mengen. Zo 
bestaat de cocktail ‘Apple Dream’ voor 60% uit appelsap, voor 20% uit amaretto en voor 
20% uit pisang ambon. 
Met deze drie basisdranken kunnen we veel meer cocktails maken door andere 
mengverhoudingen te gebruiken. Om al deze mengverhoudingen in kaart te brengen 
gebruikt men vaak een zogenaamd drie-componentendiagram. In figuur 2 zie je een 
afbeelding van zo’n drie-componentendiagram, met daarin het punt A. Dit punt hoort bij de 
cocktail ‘Apple Dream’. Op de bijlage bij deze opgave staat het diagram ook afgebeeld. 

De cocktail ‘Strong Apple’ bestaat voor 20% uit appelsap, voor 30% uit amaretto en voor 
50% uit pisang ambon. 

3p 5  Teken op de bijlage in figuur 2 het punt dat hoort bij ‘Strong Apple’. Teken duidelijk de 
hulplijnen die je hebt gebruikt. 
 
Een drankenfabrikant wil uit de drie genoemde basisdranken een cocktail maken. Om na te 
gaan welke winst hij kan behalen gebruikt hij de volgende gegevens. 
 

basisdrank kosten per liter in euro’s 
appelsap 0,25 
amaretto 4 

pisang ambon 3 
 
De fabrikant wil de cocktail gaan verkopen voor 7,50 euro per liter. 
 
We geven het percentage appelsap waaruit de cocktail bestaat aan met x, het percentage 
amaretto met y en het percentage pisang ambon met z. 
De winst in euro’s die de drankenfabrikant maakt op 1 liter cocktail noemen we W. Voor W 
geldt de volgende formule: W = 4,5 + 0,0275x − 0,01y. 
 

4p 6  Laat zien hoe deze formule voor W uit de gegevens kan worden afgeleid. Bedenk daarbij dat 
x + y + z = 100. 

figuur 2 
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De drankenfabrikant stelt wel enkele voorwaarden aan de cocktail die hij wil maken: 
• de cocktail moet voor minstens 16% uit pisang ambon bestaan; 
• het percentage amaretto moet minstens even groot zijn als het percentage pisang ambon; 
• het percentage appelsap mag hoogstens driemaal zo groot zijn als het percentage amaretto. 

We kunnen deze drie voorwaarden als volgt vertalen: z ≥ 16, y ≥ z en y ≥  1
3 x . 

In figuur 3 hieronder zijn de twee grenslijnen z = 16 en y = 1
3 x  getekend. Figuur 3 staat ook 

op de bijlage.  

4p 7  Teken op de bijlage in figuur 3 de ontbrekende grenslijn en geef het toegestane gebied aan.  
 
De fabrikant wil weten bij welke mengverhouding van de basisdranken in de cocktail de 
winst per liter maximaal is en hoe groot deze winst is. 

5p 8  Bereken deze mengverhouding en de winst per liter die de fabrikant bij deze 
mengverhouding behaalt. 
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Grondstofverbruik  
 
 
Ongeveer dertig jaar geleden verscheen het ‘Rapport van de Club van Rome’. Daarin wordt 
aandacht besteed aan het wereldwijd verbruik van veel grondstoffen. De schrijvers vreesden 
dat verschillende grondstoffen snel op zouden raken. Bij hun berekeningen hebben zij het 
begin van het jaar 1970 als uitgangspunt genomen.  
Het rapport vermeldt dat begin 1970 de voorraad koper 313 miljoen ton was en dat in 1970 
het jaarverbruik van koper 8,7 miljoen ton bedroeg. 
 
De levensduur van de voorraad van een grondstof is het aantal jaren vanaf begin 1970 totdat 
de voorraad van deze grondstof is uitgeput. Daarbij gaan we ervan uit dat er in de tussentijd 
geen nieuwe voorraden worden ontdekt. Zo is volgens het rapport de levensduur van de 
voorraad chroom 420 jaar, wanneer je aanneemt dat het jaarlijks verbruik van chroom 
steeds even groot is als in 1970, namelijk 1,9 miljoen ton. 
 
Als we aannemen dat in de jaren na 1970 ook het jaarlijks verbruik van koper steeds even 
groot is als dat in 1970, dan is de levensduur van de voorraad chroom veel groter dan die 
van de voorraad koper. 

3p 9  Hoeveel keer zo groot is dan de levensduur van de voorraad chroom, vergeleken met die 
van de voorraad koper? Licht je antwoord toe met een berekening. 
 
In werkelijkheid was er ook destijds al sprake van een toenemende vraag naar grondstoffen. 
In het rapport heeft men hier aandacht aan besteed. Zo veronderstelde men dat vanaf 1970 
het verbruik van koper jaarlijks zou groeien met 5,8% en het verbruik van chroom jaarlijks 
met 3,3%.  

5p 10  Bereken in dat geval vanaf welk jaar het jaarverbruik van koper minstens 6 keer zo groot is 
als dat van chroom. 
 
Wanneer het grondstofverbruik niet constant is maar jaarlijks groeit met een vast 
percentage, wordt de levensduur van de voorraad korter. Deze nieuwe levensduur geven we 
aan met L*. Om L* te berekenen gebruikt men de volgende formule: 

  L* 230 log( 100) 460L p
p

⋅ ⋅ + −
=  

In deze formule is p het percentage waarmee het verbruik jaarlijks groeit en L de levensduur 
van de voorraad bij een constant jaarlijks verbruik. 
 

3p 11  Bereken in welk jaar de voorraad chroom is uitgeput indien het verbruik vanaf 1970 
jaarlijks met 3,3% groeit. 
 
Over de grondstof aluminium staat in het rapport het volgende te lezen: 
 
‘Begin 1970 was de wereldvoorraad aluminium 1,19⋅109 ton. Bij een jaarlijkse groei van 
het verbruik met 6,1% zal deze voorraad uitgeput zijn in het begin van het jaar 2000.’ 
 

6p 12  Bereken in welk jaar de voorraad aluminium uitgeput zou zijn indien het jaarverbruik vanaf 
1970 constant was gebleven. Gebruik daarbij de formule voor L*. 
 
Zoals hierboven al vermeld, was in 1970 het jaarverbruik van koper 8,7 miljoen ton. Verder 
ging men ervan uit dat het verbruik van koper vanaf 1970 jaarlijks zou groeien met 5,8%. 
Een formule voor het totale verbruik Tn (in miljoenen tonnen) in de eerste n jaren na 
1 januari 1970 ziet er als volgt uit:  
  Tn = 150⋅(1,058)n – 150 

5p 13  Toon aan dat deze formule juist is voor iedere gehele waarde van n. 
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Strike it rich 
 
 
Bij het Engelse televisiespelletje Strike it rich speelt een deelnemer in de finale tien rondes. 
Bij elke ronde krijgt de deelnemer drie beeldschermen voor zich, waar nog niets op te zien 
is. De deelnemer moet willekeurig één van deze beeldschermen kiezen. Nadat hij een 
scherm heeft aangewezen, worden alle schermen zichtbaar. Op één van de drie 
beeldschermen komt Ga door te staan, op een ander beeldscherm Hot Spot, en op het derde 
beeldscherm Vraag. Voor alle duidelijkheid: deze woorden worden op aselecte wijze op de 
beeldschermen geplaatst voordat de deelnemer kiest maar worden pas na zijn keuze 
zichtbaar voor hem. 
 
Het is mogelijk dat een deelnemer in de tien rondes precies één keer een beeldscherm met 
Vraag erop aanwijst. 

3p 14  Bereken de kans dat dit het geval is. Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
De deelnemer kan bij elke ronde een strafpunt krijgen. Daarvoor gelden de volgende regels. 
Wanneer op het aangewezen scherm Ga door verschijnt, gaat de deelnemer zonder strafpunt 
door naar de volgende ronde.  
Wanneer op het aangewezen scherm Hot Spot verschijnt, krijgt de deelnemer een strafpunt 
en gaat door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Vraag verschijnt, krijgt de deelnemer een vraag gesteld 
die hij met ja of met nee moet beantwoorden. Wanneer het antwoord fout is, krijgt hij een 
strafpunt en gaat door naar de volgende ronde. Wanneer het antwoord goed is, gaat hij 
zonder strafpunt door naar de volgende ronde. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt bij 
iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk is aan 3

1 . 
Maar voor een deelnemer die de vragen puur op de gok beantwoordt, dus met 50% kans op 
het juiste antwoord, is bij iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk aan 2

1 . 
 

3p 15  Toon de juistheid van deze laatste kans met een berekening aan. 
 

3p 16  Bereken voor deze gokkende deelnemer ook de kans dat hij in de tien rondes hoogstens 
twee strafpunten krijgt. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Vóór het begin van het spel moet de deelnemer kiezen of hij voor maximaal 2, maximaal 3 
of maximaal 4 strafpunten speelt. Alle strafpunten die de deelnemer gedurende de tien 
rondes oploopt, worden opgeteld. Als hij na tien rondes niet meer dan het gekozen aantal 
strafpunten heeft, krijgt hij een prijs, zoals vermeld in de volgende tabel 2. (£ betekent 
Britse pond.) 
 
maximum aantal strafpunten 
waarvoor deelnemer speelt 

prijs als het totaal aantal strafpunten niet boven 
het gekozen maximum aantal strafpunten uitkomt 

2 £ 10 000 
3    £ 7000 
4    £ 5000 

 
Als een deelnemer bijvoorbeeld voor maximaal 3 strafpunten heeft gekozen en hij heeft na 
de tien rondes 3 of minder strafpunten, dan krijgt hij de geldprijs van £ 7000. Heeft hij 4 of 
meer strafpunten, dan krijgt hij in dat geval niets. 
 
Voor een deelnemer die alle vragen puur op de gok beantwoordt, is de verwachtingswaarde 
van de geldprijs zo hoog mogelijk wanneer hij voor maximaal 4 strafpunten speelt.  
We vragen ons nu af hoe dat zit met een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt. 

6p 17  Onderzoek voor welk maximum aantal strafpunten deze deelnemer moet spelen om te 
zorgen dat de verwachtingswaarde van de geldprijs zo hoog mogelijk is. 

tabel 2 
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Sportprestaties 
 
 
In de atletiek kent men verschillende onderdelen. De ene atleet is goed in hardlopen, de 
andere atleet in hoogspringen of speerwerpen. Iemand die de 100 meter binnen de 
11 seconden loopt is een goede sprinter, terwijl iemand die met een polsstok hoger springt 
dan 5 meter een goede polsstokhoogspringer is. Men kan zich afvragen wie van de twee de 
betere atleet is. Om prestaties bij verschillende atletiekonderdelen te kunnen vergelijken, 
hanteert de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) een puntensysteem. Met dit 
systeem worden sportprestaties omgerekend tot een aantal punten met behulp van 
verschillende formules. Vanzelfsprekend hoort bij een betere prestatie een groter aantal 
punten. Zie tabel 3. 
 
KNAU-puntensysteem voor mannen 
soort sport formule onderdeel a b 

100 meter 29550 1881,5 
200 meter 52611,4 1547,1 
400 meter 111960 1433,5 
800 meter 248544 1323,2 
1500 meter 489971,4 1224,7 

 
 
loop- 
nummers 

 
 

aP b
t

= −  

3000 meter 1077300 1234,9 
hoogspringen 2440 2593,5 
verspringen 1094,4 2075,3 
hinkstapsprong 762,9 2074,5 

 
spring- 
nummers 

 
P a r b= −
 

polsstokhoogspringen 1040 1272,5 
kogelstoten 462,5 1001,8 
discuswerpen 249,8 893,5 

 
werp- 
nummers 

 
P a r b= −
 speerwerpen 190,2 711,3 

 
Voor vrouwen hanteert de KNAU een vergelijkbare tabel.  
 
In tabel 3 lezen we af dat voor hardlopen het behaalde aantal punten P wordt berekend met 

de formule aP b
t

= − . Hierbij is t de tijd in seconden die de atleet nodig heeft om de 

afstand te lopen. De getallen a en b worden afgelezen in de betreffende kolommen.  
 
Als een man de 100 meter in 10,70 seconden loopt, dan heeft hij daarmee 880,2 punten 
behaald. 

3p 18  Bereken hoeveel seconden, in 2 decimalen nauwkeurig, een man over de 400 meter moet 
doen om ook 880,2 punten te behalen.  
 
Voor de spring- en werpnummers wordt door de KNAU de formule P a r b= −  gebruikt. 
Hierin is r de gesprongen hoogte of afstand in meters of de geworpen afstand in meters. Zie 
tabel 3.  
De International Association of Athletics Federations (IAAF) kent ook een puntensysteem. 
Voor het berekenen van de punten gebruikt de IAAF andere formules dan de KNAU. Bij het 
speerwerpen voor mannen ziet de IAAF-formule er als volgt uit: 1,0810,14 ( 7)P r= ⋅ − . 
Wanneer we de formule van speerwerpen voor mannen van de KNAU met die van de IAAF 
vergelijken, dan blijkt dat voor sommige geworpen afstanden r de formule van de KNAU 
meer punten oplevert dan de formule van de IAAF. 

5p 19  Onderzoek voor welke waarden van r dat het geval is. 

tabel 3 
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De formules van de KNAU en van de IAAF die horen bij het speerwerpen voor mannen 
verschillen van elkaar. Dat maakt voor het aantal te behalen punten niet zoveel uit. Er is 
echter wel een opmerkelijk verschil tussen de grafieken van beide formules: de grafiek van 
de IAAF stijgt steeds sneller terwijl de grafiek van de KNAU steeds langzamer stijgt. 
Dat laatste geldt voor elke formule van de KNAU voor de spring- en de werpnummers. 
Voor elke positieve waarde van a hoort bij de formule P a r b= −  een stijgende grafiek. 
De stijging van deze grafiek verloopt bovendien steeds minder snel naarmate r toeneemt.  

7p 20  Toon deze laatste bewering aan door gebruik te maken van differentiëren. 
 

Einde 
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Vraag 5 
 
figuur 2 

 Bijlage bij de vragen 5, 7 en 8 
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Vragen 7 en 8 
 
figuur 3 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Levensduur van koffiezetapparaten 
 
Maximumscore 4 

 1  • Na 2,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97 apparaten  1  
• Na 3,5 jaar zijn er 1500⋅0,99⋅0,97⋅0,87 apparaten  1  
• Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten  2  

of 
• de kansen 0,99 en 0,97  1  
• de kans 1 0,87 0,13− =   1  
• de berekening 0,99⋅0,97⋅0,13  1  
• Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 7 

 2  • de berekening van de cumulatieve percentages:  
1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100)  2  

• het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier  2  
• Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn  1  
• het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn   1  
• de standaardafwijking aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale 

verdeling  1  
 
Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven   –1 
Indien het gemiddelde en de standaardafwijking berekend zijn met een tabel met 
klassenmiddens   –0 
 
Maximumscore 5 

 3  • het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR  2  
• P(X ≤ 3) ≈ 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

of  

• 
3 5 1,25
1,6

z −
= = −    2  

• het opzoeken in de tabel van P(Z ≤ −1,25) = 0,1056  1  
• De gevraagde kans is 0,10563 ≈ 0,0012  2  

 
Maximumscore 6 

 4  • het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  
p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is)  1  

• P(X ≥ 31) = 1 − P(X ≤ 30)  1  
• het inzicht dat P(X ≤ 30) een cumulatieve binomiale kans is  1  
• het in de GR invoeren van de waarden n = 50, p = 0,5 en X ≤ 30  1  
• P(X ≥ 31) ≈ 1 − 0,9405 = 0,0595  1  
• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen)  1  

of 

• het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  
p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is)  1  

• P(X ≥ 31) = 1 − P(X ≤ 30)  1  
• het inzicht dat P(X ≤ 30) een cumulatieve binomiale kans is  1  
• De waarden voor de tabel zijn n = 50, p = 0,5 en X ≤ 30  1  
• P(X ≥ 31) ≈ 1 − 0,9405 = 0,0595 met een binomiale tabel  1  
• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen)  1  
 
Opmerking 
Als de overschrijdingskans berekend is met een normale benadering zonder gebruik te 
maken van de continuïteitscorrectie, maximaal 5 punten toekennen. 
 
N.B. Deze opmerking is ook aan de orde als gebruikgemaakt wordt van een zogenoemde 
testfunctie op de GR gebaseerd op een normale benadering zonder continuïteitscorrectie. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Cocktails  
 
Maximumscore 3 

 5  • het tekenen van minstens 2 hulplijnen   2  
• het tekenen van het punt zelf   1  

 

Maximumscore 4 
 6  • 7,5 0,0025 0,04 0,03W x y z= − − −   1  

• 7,5 0,0025 0,04 0,03(100 )W x y x y= − − − − −   1  
• 7,5 0,0025 0,04 3 0,03 0,03W x y x y= − − − + +   1  
• 4,5 0,0275 0,01W x y= + −   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 7  • het tekenen van de lijn y = z  2  
• het aangeven van het toegestane gebied  2  

Maximumscore 5 
 8  • het berekenen van de verhouding 60 : 20 : 20  1  

• het berekenen van de verhouding 63 : 21 : 16  1  
• het berekenen van de waarden van W in de vier hoekpunten  2  
• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter  1  

of 

• het tekenen van ten minste twee isolijnen van W   2  
• het aangeven van het punt waarin W maximaal is  1  
• De verhouding is 63 : 21 : 16  1  
• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter  1  

 
Opmerking 
Als slechts één isolijn is getekend en niet duidelijk is aangegeven waarom W maximaal is in 
het gevonden punt, maximaal 4 punten toekennen. 
 
Grondstofverbruik  
 
Maximumscore 3 

 9  • De levensduur van koper is 313
8,7

36 jaar≈   1  

• De gevraagde factor is 420
36

  1  

• het antwoord: (ongeveer) 11,7 keer zo groot  1  
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Maximumscore 5 

 10  • 8,7 1,058 6 1,9 1,033t t⋅ = ⋅ ⋅   2  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen  1  
• t ≈ 11,3 of t = 12 (als er bijvoorbeeld met een tabel gewerkt is)  1  
• de conclusie: vanaf het jaar 1982  1  

of 

• 8,7 1,058 6 1,9 1,033t t⋅ = ⋅ ⋅   2  
• 1,024t ≈ 1,31  1  
• t ≈ 11,4 (of 11,3)  1  
• de conclusie: vanaf het jaar 1982  1  

 
Maximumscore 3 

 11  • p = 3,3 en L = 420 invullen in de formule  1  
• L* ≈ 81,7  1  
• de conclusie: in het jaar 2051  1  

 
Maximumscore 6 

 12  • L* = 30 en p = 6,1 invullen in de formule  1  
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om  

 de vergelijking 230 log(6,1 100) 46030
6,1
L⋅ ⋅ + −

=  op te lossen  2  

• L ≈ 86,01  2  
• de conclusie: in het jaar 2056   1  

of 

• L* = 30 en p = 6,1 invullen in de formule  1  
• uitwerken tot log(L ⋅  6,1 + 100) ≈ 2,8 (of 2,796)  2  
• 6,1⋅L + 100 ≈ 631 (of 625 of 624,67)  1  
• L ≈ 87,05 (of 86,07 of 86,01)  1  
• de conclusie: in het jaar 2057 (of 2056)  1  

 
Opmerking 
Als er bij de overgang van de waarde van L naar het bijbehorende jaar een zelfde fout 
gemaakt is als bij het antwoord op vraag 11, hiervoor niet opnieuw 1 punt in mindering 
brengen. 
 
Maximumscore 5 

 13  • Voor Tn geldt: Tn = 8,7 + 8,7⋅1,058 + … + 8,7⋅1,058n−1  2  
• Tn is de som van een meetkundige rij met beginterm 8,7 en reden 1,058  1  

• Tn = 1,058 18,7
1,058 1

n −
⋅

−
  1  

• Tn = 8,7 (1,058 1)
0,058

n⋅ −  = 150⋅(1,058)n − 150  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Strike it rich 
 
Maximumscore 3 

 14  • het gebruik van de GR, ingesteld op de binomiale verdeling met n = 10, 1
3p =  en x = 1  2  

• het antwoord 0,0867  1  

of 

• 
9 110 2 1P

1 3 3
     = ⋅ ⋅     

    
  2  

• het antwoord 0,0867  1  
 
Opmerking 

Als de factor 
10
1

 
 
 

 bij bovenstaande werkwijze niet vermeld is, ten hoogste 1 punt voor deze 

vraag toekennen. 
 
Maximumscore 3 

 15  • P(strafpunt) = P(Hot Spot) + P(Vraag)⋅P(fout antwoord)  2  

• P(strafpunt) = 1 1 1 1
3 3 2 2
+ ⋅ =   1  

 
Maximumscore 3 

 16  • het gebruik van de GR, ingesteld op de cumulatieve binomiale verdeling met n = 10, 1
2p =  

en X ≤ 2  2  
• het antwoord 0,0547  1  

of 

• P( 2) P( 0) P( 1) P( 2)X X X X≤ = = + = + =   1  

• 10P( 0) 0,5X = = ; 910
P( 1) 0,5 0,5

1
X  
= = ⋅ ⋅ 

 
 en 8 210

P( 2) 0,5 0,5
2

X  
= = ⋅ ⋅ 

 
  1  

• het antwoord 0,0547  1  
 
Maximumscore 6 

 17  • met de cumulatieve binomiale verdeling voor n = 10 en p = 1
3  vaststellen dat  

P(X ≤ 2) ≈ 0,2991 en P(X ≤ 3) ≈ 0,5593 en P(X ≤ 4) ≈ 0,7869  2  
  
 Als de deelnemer voor maximaal 2, 3 of 4 strafpunten speelt, is de winstverwachting:  
• £ 10 000 ⋅ 0,2991 = £ 2991 (of £ 2991,41)  1  
• £ 7000 ⋅  0,5593 = £ 3915,10 (of £ 3915 of £ 3914,85)  1  
• £ 5000 ⋅  0,7869 = £ 3934,50 (of £ 3935 of £ 3934,36)  1  
• de conclusie: de deelnemer moet spelen voor een maximum van 4 strafpunten  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Sportprestaties 
 
Maximumscore 3 

 18  • het opstellen van de vergelijking 111960880, 2 1433,5
t

= −   1  

• 
111 960 2313,7

t
=  (of het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om bovenstaande 

vergelijking op te lossen)  1  
• 48,39t =   1  

 
Maximumscore 5 

 19  • het invoeren in de GR van 190,2 711,3P r= − en 1,0810,14 ( 7)P r= ⋅ − en het instellen van 
een geschikt venster  2  

• het vaststellen dat er bij 23,27r ≈ een snijpunt is  1  
• het vaststellen dat er ook bij 67,38r ≈ een snijpunt is  1  
• de conclusie met behulp van de grafieken op de GR: 23,27 67,38r< <   1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 7 

 20  een redenering als: 

• 
1
21

2P a r−′ = ⋅
2

a
r

=   2  

• Als r stijgt, dan neemt de noemer 2 r  toe  1  

• Als 2 r stijgt, dan neemt 1
2 r

 af  1  

• Omdat a > 0 neemt 
2

aP
r

′ =  af  1  

• Voor de stijgende functie P betekent het dalen van de afgeleide dat die stijging steeds 
minder snel verloopt  2  

of 

• 
1
21

2P a r−′ = ⋅   2  
• Met behulp van, bijvoorbeeld, een schets (zie hieronder) inzien dat de grafiek van 

1
21

2( )f x x−= ⋅  voortdurend dalend is  2  
(voorbeeld van een dergelijke schets) 

• Omdat a > 0 zal 
1
21

2 a r−⋅ ook altijd een dalende grafiek opleveren  1  
• Voor de stijgende grafiek van P betekent het dalen van de afgeleide dat die stijging steeds 

minder snel verloopt  2  

of 

• 
1
21

2P a r−′ = ⋅   2  

• 
1
211

4P a r−′′ = − ⋅   2  
• Omdat r altijd positief is, zal P′′  voor elke a > 0 altijd negatief zijn  2  
• Daaruit volgt dat de grafiek van P steeds minder snel stijgt  1  

 
Opmerkingen 

• Als de vraag beantwoord wordt door slechts voor de 7 formules die in tabel 3 vermeld 
worden de betreffende eigenschap aan te tonen, ten hoogste 6 punten voor deze vraag 
toekennen. 

• Als de vraag beantwoord is zonder gebruik te maken van differentiëren, geen punten voor 
deze vraag toekennen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Dinsdag 27 mei

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO-Compex

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 15 tot en met 21 moet je de 
computer gebruiken om de vragen te 
beantwoorden. Je hoeft daarbij geen of weinig 
computervaardigheden te laten zien. 
Verondersteld wordt dat je, voor zover nodig, 
bekend bent met de software. Je geeft de 
antwoorden van deze vragen, net zoals bij de 
vragen 1 tot en met 14, op papier.  
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 21 is een  
bijlage toegevoegd.  

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. 
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Levensduur van koffiezetapparaten 
 
 
Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten 
meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. 
Hierin is bijvoorbeeld te zien dat alle apparaten een half jaar na aanschaf nog in gebruik 
zijn. Ook is te zien dat voor een apparaat van 1,5 jaar oud de kans 0,97 is dat het een jaar 
later nog steeds in gebruik is, en dus de kans 0,03 is dat het in dat jaar wordt afgedankt. 

We passen dit model toe op een groep van 1500 nieuwe koffiezetapparaten. De levensduur 
van een apparaat is de tijdsduur tussen het aanschaffen en het afdanken van het apparaat. 
Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat 187 van deze 1500 koffiezetapparaten een levensduur 
hebben tussen 2,5 en 3,5 jaar. 
 

4p 1  Laat met een berekening zien dat dit klopt. 
 
Het bovengenoemde aantal 187 vind je terug in tabel 1. De andere aantallen in deze tabel 
zijn op overeenkomstige wijze berekend. 
 
Levensduur van 1500 koffiezetapparaten 
 
levensduur 

in jaren 
aantal 

koffiezetapparaten 
0,5-1,5   15 
1,5-2,5   45 
2,5-3,5 187 
3,5-4,5 313 
4,5-5,5 376 
5,5-6,5 305 
6,5-7,5 163 
7,5-8,5   81 
    >8,5   15 

 
7p 2  Verwerk de gegevens van tabel 1 op normaal waarschijnlijkheidspapier en toon daarmee 

aan dat de levensduur bij benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar 
en een standaardafwijking van 1,6 jaar. 
 
We nemen bij vraag 3 van deze opgave aan dat de levensduur van koffiezetapparaten 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar en een standaardafwijking van 
1,6 jaar. 
 
Iemand heeft 9 jaar geleden zijn eerste koffiezetapparaat gekocht en nu, 9 jaar later, is net 
zijn derde koffiezetapparaat kapot gegaan. Hij gaat naar de winkel en moppert tegen de 
verkoper dat dit toch wel heel uitzonderlijk is. 
De klant redeneert als volgt: “Drie koffiezetapparaten in negen jaar, dat is drie jaar per 
apparaat. Je zou verwachten dat zo’n apparaat wel langer dan drie jaar meegaat. De kans dat 
dit drie keer achter elkaar niet het geval is, is wel heel erg klein.” 

5p 3  Bereken de kans dat drie willekeurig gekozen koffiezetapparaten elk een levensduur van ten 
hoogste drie jaar hebben. 

0,5 jaar

0,991,00

1,5 jaar

0,97

2,5 jaar

0,87

3,5 jaar

0,75

4,5 jaar

0,60

5,5 jaar

0,46

6,5 jaar

0,37

7,5 jaar 8,5 jaar na aanschaf

0,16

apparaat
aangeschaft

figuur 1 

tabel 1 
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We gaan nog even terug naar het onderzoek uit het begin van de opgave. Voor dit 
onderzoek heeft men niet een aantal koffiezetapparaten gedurende hun hele levensduur 
gevolgd. In plaats daarvan heeft men begin januari 1997 een enquête uitgevoerd onder 
4000 huishoudens. Deze enquête heeft men precies een jaar later opnieuw uitgevoerd bij 
dezelfde 4000 huishoudens. Beide keren werd gevraagd of men een koffiezetapparaat 
gebruikte en zo ja, in welk kalenderjaar het was aangeschaft. 
Op basis van de zo verkregen gegevens hebben de onderzoekers het model van figuur 1 
opgesteld. Daarbij gingen ze ervan uit dat koffiezetapparaten uit verschillende jaren 
gelijkwaardig zijn wat de levensduur betreft. Bovendien gingen ze ervan uit dat de 
koffiezetapparaten uit elk kalenderjaar gelijkmatig gespreid over dat jaar zijn aangeschaft, 
en dus aan het eind van het jaar van aanschaf gemiddeld een half jaar oud zijn.  
 
Begin januari 1997 gebruikten 506 van de onderzochte huishoudens een koffiezetapparaat 
dat in 1993 was aangeschaft. Begin januari 1998, een jaar later dus, bleek dat 125 van deze 
apparaten inmiddels waren afgedankt. 

3p 4  Welke van de kansen uit figuur 1 kan uit deze gegevens worden afgeleid? Licht je antwoord 
toe met een berekening van de betreffende kans. 
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De Nederlandse bevolking 
 
 
In figuur 2 is de groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 1974 weergegeven. 
Langs de verticale as is een logaritmische schaalverdeling gebruikt. Zo kun je aflezen dat  
Nederland in 1900 ruim 5 miljoen inwoners telde. Ook zie je in de figuur een ‘inzetje’ 
waarin informatie staat over het stijgingspercentage van grafieken bij een logaritmische 
schaalverdeling. 

De bevolking groeide in de beschreven periode bij benadering exponentieel.  
 
Tussen 1 januari 1900 en 1 januari 1974 is de Nederlandse bevolking van 5 miljoen naar 
13,4 miljoen mensen gegroeid. Hieruit kunnen we de volgende formule afleiden: 
  5 1,142tN = ⋅  
In deze formule is N het aantal inwoners van Nederland in miljoenen en t de tijd in 
tientallen jaren met  t  =  0 op 1 januari 1900. 
 

4p 5  Toon aan dat deze formule klopt door de formule af te leiden uit de aantallen van 1900 en 
1974.  
 
De grafiek van N vertoont een knikje bij het jaar 1945. Volgens een demograaf die deze 
grafiek in een artikel gebruikt, betekent deze knik dat er in 1945 ruim 80 000 inwoners 
minder waren dan er volgens bovenstaande formule voor N zouden zijn. 

3p 6  Leg uit hoe de demograaf dit getal gevonden kan hebben. Maak daarbij gebruik van de 
grafiek in figuur 2 en de formule voor N.  
 
Neem voor de volgende vraag eens aan dat het aantal inwoners van Nederland zich ook na 
1974 zou hebben ontwikkeld volgens de formule voor N. 

4p 7  Bereken in welk jaar het aantal van 18 miljoen mensen dan zou worden bereikt. 

figuur 2 

10.000.000 = 107

1.000.000 = 106

1900 '10 '20 '30 '40 '50 '60 '70 '74
tijd

aantal
mensen

stijgingspercentage
10%
5
0

-5
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Met behulp van het inzetje in figuur 2 kun je groeipercentages aflezen. 
Voor de Nederlandse bevolking kun je aflezen dat het groeipercentage tussen 5% en 10% 
lag. Aan het inzetje is echter niet te zien wat men precies bedoelt. Het zou hier kunnen gaan 
om  
A) een groeipercentage per jaar; 
B) een groeipercentage per 5 jaar; 
C) een groeipercentage per 10 jaar of  
D) een groeipercentage per 15 jaar. 

4p 8  Geef met behulp van een berekening aan welke mogelijkheid van de hierboven genoemde 
mogelijkheden A, B, C of D bedoeld wordt. 
 
 
 
Reislust 
 
 
Reislust is een reisorganisatie die klassieke reizen organiseert. Bij een grote deelname geeft 
Reislust doorgaans aantrekkelijke kortingen. 
 
Een klassiek reisdoel 

 
In 2002 organiseerde Reislust een reis naar Griekenland. Reislust deed geïnteresseerden een 
aanbod waarbij men uitging van een basisprijs van 2000 euro per persoon. Deze basisprijs 
werd verlaagd met 10 euro per deelnemer. Als er bijvoorbeeld 12 personen mee zouden 
gaan, dan zou men per persoon 2000 – 12 × 10 = 1880 euro betalen.  
 
Na enige tijd bleek dat zich 25 personen hadden opgegeven. Op het laatste moment meldde 
zich echter nog één persoon meer aan. 

3p 9  Bereken hoeveel Reislust door deze extra aanmelding in totaal meer ontving dan bij een 
deelname van 25 personen. 
 
Het aantal personen dat meedoet aan de reis noemen we n. 

3p 10  Stel een formule op waarbij je de totale opbrengst van Reislust uitdrukt in n. 
 

foto  
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Strike it rich 
 
 
Bij het Engelse televisiespelletje Strike it rich speelt een deelnemer in de finale tien rondes. 
Bij elke ronde krijgt de deelnemer drie beeldschermen voor zich, waar nog niets op te zien 
is. De deelnemer moet willekeurig één van deze beeldschermen kiezen. Nadat hij een 
scherm heeft aangewezen, worden alle schermen zichtbaar. Op één van de drie 
beeldschermen komt Ga door te staan, op een ander beeldscherm Hot Spot, en op het derde 
beeldscherm Vraag. Voor alle duidelijkheid: deze woorden worden op aselecte wijze op de 
beeldschermen geplaatst voordat de deelnemer kiest maar worden pas na zijn keuze 
zichtbaar voor hem. 
 
Het is mogelijk dat een deelnemer in de tien rondes precies één keer een beeldscherm met 
Vraag erop aanwijst. 

3p 11  Bereken de kans dat dit het geval is. Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
De deelnemer kan bij elke ronde een strafpunt krijgen. Daarvoor gelden de volgende regels. 
Wanneer op het aangewezen scherm Ga door verschijnt, gaat de deelnemer zonder strafpunt 
door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Hot Spot verschijnt, krijgt de deelnemer een strafpunt 
en gaat door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Vraag verschijnt, krijgt de deelnemer een vraag gesteld 
die hij met ja of met nee moet beantwoorden. Wanneer het antwoord fout is, krijgt hij een 
strafpunt en gaat door naar de volgende ronde. Wanneer het antwoord goed is, gaat hij 
zonder strafpunt door naar de volgende ronde. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt bij 
iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk is aan 3

1 . 
Maar voor een deelnemer die de vragen puur op de gok beantwoordt, dus met 50% kans op 
het juiste antwoord, is bij iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk aan 2

1 . 
 

3p 12  Toon de juistheid van deze laatste kans met een berekening aan. 
 

3p 13  Bereken voor deze gokkende deelnemer ook de kans dat hij in de tien rondes hoogstens 
twee strafpunten krijgt. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Vóór het begin van het spel moet de deelnemer kiezen of hij voor maximaal 2, maximaal 3 
of maximaal 4 strafpunten speelt. Alle strafpunten die de deelnemer gedurende de tien 
rondes oploopt, worden opgeteld. Als hij na tien rondes niet meer dan het gekozen aantal 
strafpunten heeft, krijgt hij een prijs, zoals vermeld in de volgende tabel 2. (£ betekent 
Britse pond.) 
 
maximum aantal strafpunten 
waarvoor deelnemer speelt 

prijs als het totaal aantal strafpunten niet boven 
het gekozen maximum aantal strafpunten uitkomt 

2 £ 10 000 
3    £ 7000 
4    £ 5000 

 
Als een deelnemer bijvoorbeeld voor maximaal 3 strafpunten heeft gekozen en hij heeft na 
de tien rondes 3 of minder strafpunten, dan krijgt hij de geldprijs van £ 7000. Heeft hij 4 of 
meer strafpunten, dan krijgt hij in dat geval niets. 
 
Voor een deelnemer die alle vragen puur op de gok beantwoordt, is de verwachtingswaarde 
van de geldprijs zo hoog mogelijk wanneer hij voor maximaal 4 strafpunten speelt.  
We vragen ons nu af hoe dat zit met een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt. 

6p 14  Onderzoek voor welk maximum aantal strafpunten deze deelnemer moet spelen om te 
zorgen dat de verwachtingswaarde van de geldprijs zo hoog mogelijk is. 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 

tabel 2 
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Human Development Index 
 
 
Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDP, berekent jaarlijks voor 
vrijwel alle landen de HDI (Human Development Index). De bedoeling daarvan is om met 
één getal aan te geven hoe het met het welzijn van de inwoners van een land gesteld is in 
vergelijking met andere landen. Natuurlijk kan dit slechts een ruwe maat zijn. Er zijn veel 
meer gegevens nodig om een goed beeld van de situatie in een land te krijgen. Maar door 
één getal te gebruiken zijn alle landen in een ranglijst te plaatsen waarmee bijvoorbeeld 
eenvoudig de minst ontwikkelde landen zijn aan te wijzen. 
 
Om de HDI te berekenen bepaalt men eerst afzonderlijk de levensverwachtingsindex, de 
inkomensindex en de scholingsindex. De HDI is het gemiddelde van deze drie indices, dus: 

  levensverwachtingsindex inkomensindex scholingsindex
3

HDI + +
=  

De tabel 
 
 Open het bestand ‘HDI-TABEL.XLS’. 

Op je computerscherm zie je een tabel met per land de gegevens waaruit men de HDI 
berekent. De gegevens in deze tabel betreffen de situatie in 1997. 
In kolom C staat de levensverwachting in jaren voor een pasgeborene. Daarmee is de 
levensverwachtingsindex in kolom E berekend. 
In kolom D staat het gemiddelde inkomen per inwoner (in dollars). Daarmee is de 
inkomensindex in kolom F berekend. 
Hoewel niet vermeld is hoe de levensverwachtingsindex en de inkomensindex berekend 
zijn, is er op basis van de tabel al wel iets over te zeggen. 
 

4p 15  Toon aan door gebruik te maken van gegevens uit de tabel dat het verband tussen de 
levensverwachting (kolom C) en de levensverwachtingsindex (kolom E) lineair kan zijn. 
Schrijf de gegevens op die je uit de kolommen C en E gebruikt. 
 

4p 16  Toon ook aan door gebruik te maken van gegevens uit de tabel dat het verband tussen het 
inkomen (kolom D) en de inkomensindex (kolom F) niet lineair kan zijn. 
Schrijf de gegevens op die je uit de kolommen D en F gebruikt. 
 
In kolom G zie je de scholingsindex. De berekening daarvan blijft hier buiten beschouwing. 
De HDI staat in kolom H. De verdere kolommen komen later in deze opgave aan de orde. 
De landen zijn gerangschikt volgens de HDI. 
 
Gewichten 
 
Bij de berekening van de HDI tellen de levensverwachtingsindex, de inkomensindex en de 
scholingsindex alle drie even zwaar mee. Dit kun je nadrukkelijk zichtbaar maken door in 
de eerder vermelde formule voor de HDI gewichtsfactoren 1 te schrijven: 

  1 levensverwachtingsindex 1 inkomensindex 1 scholingsindex
3

HDI ⋅ + ⋅ + ⋅
=  

Men kan ervoor kiezen de drie indices niet alle drie even zwaar te laten meetellen door 
andere (bijvoorbeeld drie verschillende) gewichtsfactoren te kiezen. Het gevolg hiervan kan 
zijn dat er een andere volgorde op de HDI-ranglijst ontstaat. 
 
In het bestand HDI-TABEL.XLS kun je het effect onderzoeken van het kiezen van 
verschillende gewichtsfactoren door in de cellen N2, O2 en P2 getallen u, v en w in te 
vullen. Let op: niet negatief en niet alle drie gelijk aan 0.  
Er worden dan nieuwe HDI-waarden berekend volgens de formule 

  levensverwachtingsindex inkomensindex scholingsindexu v wHDI
u v w

⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ +
 

De zo berekende HDI-waarden staan in kolom I.
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Bij het openen van het bestand is u = 1, v = 1, w = 1, zodat in kolom I dezelfde waarden 
staan als in kolom H. 
Om de invloed van andere gewichten op de HDI-ranglijst na te gaan, ga je als volgt te werk: 

• vul u, v en w in; 
• druk op de ENTER-toets; 
• klik op de rechthoekige knop ‘HDI-sorteren’. 

Daardoor wordt de hele tabel gesorteerd naar kolom I. Na het sorteren zie je in kolom L 
hoeveel plaatsen elk land is opgeschoven vergeleken met de oorspronkelijke ranglijst. Bij 
een positief getal is het land naar boven opgeschoven, bij een negatief getal naar beneden. 
 
Voorbeeld 
Door u = 2, v = 1, w = 1 in te vullen geef je de levensverwachtingsindex een groter gewicht 
in de HDI. 
Na sorteren zie je bijvoorbeeld dat Japan naar de tweede plaats is gestegen. Het 
oorspronkelijke rangnummer zie je in kolom A, het nieuwe rangnummer in kolom J, en het 
verschil daartussen in kolom L. 
 
Je kunt door geschikte waarden voor u, v en w te kiezen HDI-waarden verkrijgen zo, dat 
Luxemburg (oorspronkelijk rangnummer 17) op de ranglijst stijgt. 

5p 17  Geef zulke waarden van u, v en w. 
Leg uit hoe je te werk bent gegaan om deze waarden te vinden. 
 
Een organisatie wil de tien landen met de laagste HDI extra hulp gaan geven. Iemand 
beweert dat de HDI nodeloos ingewikkeld is en dat ze net zo goed de tien landen met de 
laagste inkomensindex zouden kunnen nemen. 

6p 18  Schrijf op welke landen bij gebruik van de HDI wel extra hulp zouden ontvangen en bij het 
gebruik van de inkomensindex niet. Gebruik voor het verkrijgen van je antwoord geschikte 
waarden van u, v en w. Licht je antwoord toe. 
 
In de oorspronkelijke rangorde staat Canada op nummer 1. 

4p 19  Onderzoek voor elk van de landen die in de oorspronkelijke rangorde op nummer 2 tot en 
met 9 staan, of het door een geschikte keuze van u, v en w Canada kan passeren.  
Licht je werkwijze duidelijk toe. 
 
Door een geschikte keuze van u, v en w is het mogelijk dat Nederland bij de eerste vijf 
komt. 

4p 20  Geef waarden van u, v en w waarbij dit gebeurt.  
Leg uit hoe je te werk bent gegaan om deze waarden te vinden. 
 
De berekening van de indices 
 
We bekijken nu hoe kenmerken (met name 
levensverwachting en inkomen) omgezet 
worden naar de bijbehorende indices. Steeds 
wordt voor zo’n kenmerk een 
minimumwaarde en een maximumwaarde 
vastgesteld en geeft de index aan waar de 
werkelijke waarde zich bevindt op de schaal 
tussen dit minimum en maximum. Daarbij 
loopt de index tussen deze twee waarden op 
van 0 tot 1. Zie figuur 3. 
 
 
 

Schaal

Maximumwaarde Schaal

Minimumwaarde Schaal

Schaalwaarde

Index
1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0

figuur 3 
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Voor de levensverwachting heeft men de minimumwaarde 25 jaar en de maximumwaarde 
85 jaar gekozen, en de volgende formule voor de levensverwachtingsindex opgesteld:  

  25levensverwachtingsindex
85 25
X −

=
−

 

Hierbij is X de levensverwachting van het betreffende land. 
De bijbehorende grafiek staat in figuur 4. Deze figuur staat ook op de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De minimumwaarde voor de levensverwachting is tamelijk willekeurig gekozen. In feite 
had men elke waarde van 0 tot en met 35 kunnen kiezen. Geven we met m de gekozen 
minimumwaarde aan, dan wordt de formule: 

  levensverwachtingsindex
85
X m

m
−

=
−

 

 
In figuur 4 is m = 25 gekozen. Wanneer we voor m een andere waarde dan 25 hadden 
gekozen, zouden natuurlijk de waarden van de levensverwachtingsindex in de tabel anders 
zijn geweest. Maar belangrijker is dat daardoor ook het verschil tussen de waarden van de 
levensverwachtingsindex van twee landen groter of kleiner kan worden. Daardoor zou een 
andere HDI-rangorde kunnen ontstaan zonder dat, zoals eerder, de gewichtsfactoren u, v en 
w worden veranderd. 
 
Stel dat het verschil van de levensverwachtingsindex van twee landen in de tabel gelijk is 
aan 0,3. Bij een andere keuze van m (met m ≤ 35) zou dit verschil kleiner kunnen zijn. 

4p 21  Hoe zou men m moeten veranderen om dit verschil in levensverwachtingsindex kleiner te 
maken? Licht je antwoord toe. Je kunt daarbij gebruik maken van de figuur op de bijlage. 
 
 Sluit Excel af. Het bestand ‘HDI-TABEL.XLS’ niet opslaan. 
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Einde 
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Vraag 21 

Bijlage bij vraag 21
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Tijdvak 1 

Dinsdag 27 mei 

13.30 – 16.30 uur 

Examennummer 

Naam 

W
is

k
u

n
d

e
 A

1
 (

n
ie

u
w

e
 s

ti
jl

)

Lees verder 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Levensverwachting

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

L
e
v
e
n
s
v
e
rw
a
c
h
ti
n
g
s
in
d
e
x

Pagina: 1872Voor 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).



300010  CV40 Begin

Inzenden scores 

Vul de scores van alle kandidaten per school in 

op de optisch leesbare formulieren of verwerk 

de scores in het programma Wolf. 

Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar de 

Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord. 

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 86 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO-Compex zijn de volgende vakspecifieke 

regels vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er 

verslag van hoe zij de GR of computer gebruiken. 
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4 Antwoordmodel  

Levensduur van koffiezetapparaten 

Maximumscore 4 

1  • Na 2,5 jaar zijn er 1500 0,99 0,97 apparaten 1

• Na 3,5 jaar zijn er 1500 0,99 0,97 0,87 apparaten 1

• Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten 2

of 

• de kansen 0,99 en 0,97 1

• de kans 1 0,87 0,13 1

• de berekening 0,99 0,97 0,13 1

• Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten  1

Maximumscore 7 

2  • de berekening van de cumulatieve percentages:  

1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100) 2

• het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier 2

• Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn 1

• het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn  1

• de standaardafwijking aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale 

verdeling 1

Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven –1

Indien het gemiddelde en de standaardafwijking berekend zijn met een tabel met 

klassenmiddens –0

Maximumscore 5 

3  • het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR 2

• P(X  3)  0,1056 1

• De gevraagde kans is 0,1056
3

 0,0012 2

of 

•
3 5

1,25
1,6

z 2

• het opzoeken in de tabel van P(Z 1,25) = 0,1056 1

• De gevraagde kans is 0,1056
3

 0,0012 2

Maximumscore 3 

4  • De apparaten uit 1993 waren begin januari 1997 gemiddeld 3,5 jaar oud 1

• Een jaar later zijn nog 506  125 = 381 van deze apparaten in gebruik 1

•
381

0,75
506

 is de kans van 3,5 naar 4,5 jaar in figuur 1 1

De Nederlandse bevolking 

Maximumscore 4 

5  • De groeifactor in 74 jaar is 
13,4

2,68
5

1

• De groeifactor in 10 jaar is 

1

7,42,68 1,142 1

• Op t = 0 geldt: N = 5 1

• De formule voor N is dus 5 1,142
tN 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 3 

6  • Volgens de grafiek is in 1945 het aantal 9 000 000 1

• Volgens de formule is in 1945 het aantal 9 088 000 1

• Het verschil tussen deze getallen is ruim 80 000 1

Maximumscore 4 

7  • het opstellen van de vergelijking 5 1,142 18
t

1

• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen 1

• t  9,6 1

• Dat is het jaar 1996 1

Maximumscore 4 

8  • De groeifactor per 10 jaar is 1,142 1

• De groeifactor per 5 jaar is 
1

21,142 1,069 1

• Het groeipercentage in 5 jaar is dus 6,9 1

• Het gaat dus om mogelijkheid B 1

Reislust 

Maximumscore 3 

9  • De opbrengst bij 25 deelnemers is 43 750 (euro) 1

• De opbrengst bij 26 deelnemers is 45 240 (euro) 1

• Reislust ontvangt bij deze ene extra deelnemer dus 1490 euro meer 1

of 

• De nieuwe deelnemer betaalt 2000  26 10 = 1740 (euro) 1

• De andere deelnemers betalen elk 10 euro minder 1

• De extra opbrengst is daarmee 1740  250 = 1490 (euro) 1

Maximumscore 3 

10  • De opbrengst per deelnemer is bij n deelnemers 2000  10n 1

• De totale opbrengst voor Reislust is (2000  10n)n (of 2000n  10n2
) 2

Strike it rich 

Maximumscore 3 

11  • het gebruik van de GR, ingesteld op de binomiale verdeling met n = 10, 1
3

p  en x = 1 2

• het antwoord 0,0867 1

of 

•

9 1
10 2 1

P
1 3 3

2

• het antwoord 0,0867 1

Opmerking 

Als de factor 
10

1
 bij bovenstaande werkwijze niet vermeld is, ten hoogste 1 punt voor deze 

vraag toekennen.

Maximumscore 3 

12  • P(strafpunt) = P(Hot Spot) + P(Vraag) P(fout antwoord) 2

• P(strafpunt) =
1 1 1 1

3 3 2 2
1

Antwoorden Deel- 

scores

Pagina: 1877Voor 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).



300010  CV40 6 Lees verder

Maximumscore 3 

13  • het gebruik van de GR, ingesteld op de cumulatieve binomiale verdeling met n = 10, 1
2

p

en X  2 2

• het antwoord 0,0547 1

of 

• P( 2) P( 0) P( 1) P( 2)X X X X 1

•
10P( 0) 0,5X ; 910

P( 1) 0,5 0,5
1

X  en 8 210
P( 2) 0,5 0,5

2
X 1

• het antwoord 0,0547 1

Maximumscore 6 

14  • met de cumulatieve binomiale verdeling voor n = 10 en p = 1
3

 vaststellen dat  

P(X  2)  0,2991 en P(X  3)  0,5593 en P(X  4)  0,7869 2

Als de deelnemer voor maximaal 2, 3 of 4 strafpunten speelt, is de winstverwachting:  

• £ 10 000 0,2991 = £ 2991 (of £ 2991,41) 1

• £ 7000 0,5593 = £ 3915,10 (of £ 3915 of £ 3914,85) 1

• £ 5000 0,7869 = £ 3934,50 (of £ 3935 of £ 3934,36) 1

• de conclusie: de deelnemer moet spelen voor een maximum van 4 strafpunten 1

Human Development Index 

Maximumscore 4 

15  • het aflezen van 2 coördinatenparen, bijvoorbeeld Congo (48,6; 0,393) en 

Japan (80,0; 0,917) 1

• De richtingscoëfficiënt van de bijbehorende lineaire functie is 
0,393 0,917

0,0167
48,6 80,0

1

• levensverwachtingsindex = 0,0167 levensverwachting – 0,418 1

(levensverwachtingsindex = 0,0167 levensverwachting – 0,419 ook goed rekenen.) 

• het controleren dat de formule voor een land met een andere levensverwachting ongeveer 

klopt  1

of 

• drie coördinatenparen kiezen 1

• twee keer 
y

x
 berekenen 2

• vergelijken van de twee richtingscoëfficiënten geeft als resultaat dat de richtingen ongeveer 

gelijk zijn 1

Maximumscore 4 

16  • het aflezen van 3 coördinatenparen, bijvoorbeeld Canada (22 480; 0,904),  

Argentina (10 300; 0,774) en Sierra Leone (410; 0,235) 1

• de richtingscoëfficiënt bij een tweetal coördinatenparen 1

• de richtingscoëfficiënt bij een ander tweetal coördinatenparen 1

• de conclusie dat er hier geen sprake kan zijn van een lineair verband omdat de twee 

richtingscoëfficiënten te veel van elkaar verschillen 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 5 

17  • Luxemburg (op de 17e plaats) heeft naar verhouding een hoge inkomensindex 2

• Het ligt voor de hand bijvoorbeeld u = 1, v = 2 en w = 1 te kiezen 2

• Luxemburg stijgt bij deze invulling (naar plaats 6; dit blijkt na sorteren) 1

Opmerking 

Als opgemerkt wordt dat de u-, v- en w-waarden door uitproberen gevonden zijn, dit goed 

rekenen. 

Maximumscore 6 

18  • om alleen de inkomensindex mee te tellen, moet men u = 0, v > 0 en w = 0 kiezen 2

• na sorteren moet er gekeken worden naar de landen met oorspronkelijke rangnummers 

165 tot en met 174 2

• na sorteren zijn van deze landen Niger, Guinea-Bissau, Burkina Faso en Central African 

Republic hoger uitgekomen dan de laagste 10, dus deze landen krijgen bij gebruik van de 

HDI wel extra hulp, maar bij gebruik van de inkomensindex niet 2

Opmerking 

Als leerlingen een weging gebruiken die veel maar niet alle nadruk legt op de 

inkomensindex, (bijvoorbeeld de gewichtentoekenning (1, 10, 1)), dan maximaal 4 punten 

toekennen. 

Maximumscore 4 

19  • Norway, United States, Japan en Belgium kunnen Canada passeren door de inkomensindex 

een grotere rol te geven omdat ze elk een hogere inkomensindex dan Canada hebben 

(bijvoorbeeld door u = 0, v = 1 en w = 0 te kiezen) 1

• Sweden en Australia kunnen Canada passeren door de scholingsindex een grotere rol te 

geven (bijvoorbeeld door u = 0, v = 0 en w = 1 te kiezen)  1

• Netherlands en Iceland kunnen Canada nooit passeren omdat ze bij ieder van de drie indices 

hoogstens even hoog scoren als Canada 2

Maximumscore 4 

20  • Nederland heeft samen met andere landen de hoogste scholingsindex 0,987. Om Nederland 

hoger te plaatsen dan zijn huidige 8e plaats, kan er meer gewicht gegeven worden aan 

scholing 2

• Dat is op zich nog niet voldoende: ook de hoge levensverwachting moet meetellen 1

• Als we u = 1, v = 0 en w = 1 nemen, komt Nederland op de 4e plaats 1

Maximumscore 4 

21  • een tekening van een correcte grafiek horend bij m > 25, bijvoorbeeld 30 1

• een tekening van een correcte grafiek horend bij m < 25, bijvoorbeeld 10 1

• conclusie: als m < 25, dan stijgt de grafiek minder snel waardoor het verschil op de 

verticale as kleiner wordt dan de gegeven waarde van 0,3 2

of 

• de grafiek moet vlakker gaan lopen 1

• het punt (85, 1) ligt vast, dus het snijpunt met de levensverwachtingsas moet links van het 

punt (25, 0) liggen 1

• dus m moet kleiner worden 2

Antwoorden Deel- 

scores

Einde
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Examen  VWO-Compex

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 87 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 15 tot en met 21 moet je de 
computer gebruiken om de vragen te 
beantwoorden. Je hoeft daarbij geen of weinig 
computervaardigheden te laten zien. 
Verondersteld wordt dat je, voor zover nodig, 
bekend bent met de software. Je geeft de 
antwoorden van deze vragen, net zoals bij de 
vragen 1 tot en met 14, op papier.  
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 5, 7, 8 en 21 
is een bijlage toegevoegd.  

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. 
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Levensduur van koffiezetapparaten 
 
 
Enkele jaren geleden is onderzocht hoe lang nieuw aangeschafte koffiezetapparaten 
meegaan. Op basis daarvan is een kansmodel gemaakt zoals weergegeven in figuur 1. 
Hierin is bijvoorbeeld te zien dat alle apparaten een half jaar na aanschaf nog in gebruik 
zijn. Ook is te zien dat voor een apparaat van 1,5 jaar oud de kans 0,97 is dat het een jaar 
later nog steeds in gebruik is, en dus de kans 0,03 is dat het in dat jaar wordt afgedankt. 

We passen dit model toe op een groep van 1500 nieuwe koffiezetapparaten. De levensduur 
van een apparaat is de tijdsduur tussen het aanschaffen en het afdanken van het apparaat. 
Uit de gegevens in figuur 1 volgt dat 187 van deze 1500 koffiezetapparaten een levensduur 
hebben tussen 2,5 en 3,5 jaar. 
 

4p 1  Laat met een berekening zien dat dit klopt. 
 
Het bovengenoemde aantal 187 vind je terug in tabel 1. De andere aantallen in deze tabel 
zijn op overeenkomstige wijze berekend. 
 
Levensduur van 1500 koffiezetapparaten 
 
levensduur 

in jaren 
aantal 

koffiezetapparaten 
0,5-1,5   15 
1,5-2,5   45 
2,5-3,5 187 
3,5-4,5 313 
4,5-5,5 376 
5,5-6,5 305 
6,5-7,5 163 
7,5-8,5   81 
    >8,5   15 

 
7p 2  Verwerk de gegevens van tabel 1 op normaal waarschijnlijkheidspapier en toon daarmee 

aan dat de levensduur bij benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar 
en een standaardafwijking van 1,6 jaar. 
 
We nemen bij vraag 3 van deze opgave aan dat de levensduur van koffiezetapparaten 
normaal verdeeld is met een gemiddelde van 5,0 jaar en een standaardafwijking van 
1,6 jaar. 
 
Iemand heeft 9 jaar geleden zijn eerste koffiezetapparaat gekocht en nu, 9 jaar later, is net 
zijn derde koffiezetapparaat kapot gegaan. Hij gaat naar de winkel en moppert tegen de 
verkoper dat dit toch wel heel uitzonderlijk is. 
De klant redeneert als volgt: “Drie koffiezetapparaten in negen jaar, dat is drie jaar per 
apparaat. Je zou verwachten dat zo’n apparaat wel langer dan drie jaar meegaat. De kans dat 
dit drie keer achter elkaar niet het geval is, is wel heel erg klein.” 

5p 3  Bereken de kans dat drie willekeurig gekozen koffiezetapparaten elk een levensduur van ten 
hoogste drie jaar hebben. 

0,5 jaar

0,991,00

1,5 jaar

0,97

2,5 jaar

0,87

3,5 jaar

0,75

4,5 jaar

0,60

5,5 jaar

0,46

6,5 jaar

0,37

7,5 jaar 8,5 jaar na aanschaf

0,16

apparaat
aangeschaft

figuur 1 

tabel 1 
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In de winkel worden ook espresso-apparaten van het merk Pressa verkocht. De fabrikant 
beweert dat de helft van de Pressa-apparaten 8 jaar na aanschaf nog steeds in gebruik is. 
Maar de verkoper krijgt nogal wat klachten over deze apparaten en is dan ook van mening 
dat ze minder lang mee gaan. 
Op internet vindt hij de resultaten van een onderzoek naar de levensduur van Pressa-
apparaten. Daaruit blijkt dat van de 50 onderzochte Pressa-apparaten er 31 een levensduur 
van minder dan 8 jaar hadden. 

6p 4  Onderzoek of dit resultaat voldoende aanleiding is om de bewering van de fabrikant te 
verwerpen. Neem een significantieniveau van 5%. 
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Cocktails  
 
 
Een cocktail is een drank die wordt gemaakt door enkele basisdranken te mengen. Zo 
bestaat de cocktail ‘Apple Dream’ voor 60% uit appelsap, voor 20% uit amaretto en voor 
20% uit pisang ambon. 
Met deze drie basisdranken kunnen we veel meer cocktails maken door andere 
mengverhoudingen te gebruiken. Om al deze mengverhoudingen in kaart te brengen 
gebruikt men vaak een zogenaamd drie-componentendiagram. In figuur 2 zie je een 
afbeelding van zo’n drie-componentendiagram, met daarin het punt A. Dit punt hoort bij de 
cocktail ‘Apple Dream’. Op de bijlage bij deze opgave staat het diagram ook afgebeeld. 

De cocktail ‘Strong Apple’ bestaat voor 20% uit appelsap, voor 30% uit amaretto en voor 
50% uit pisang ambon. 

3p 5  Teken op de bijlage in figuur 2 het punt dat hoort bij ‘Strong Apple’. Teken duidelijk de 
hulplijnen die je hebt gebruikt. 
 
Een drankenfabrikant wil uit de drie genoemde basisdranken een cocktail maken. Om na te 
gaan welke winst hij kan behalen gebruikt hij de volgende gegevens. 
 

basisdrank kosten per liter in euro’s 
appelsap 0,25 
amaretto 4 

pisang ambon 3 
 
De fabrikant wil de cocktail gaan verkopen voor 7,50 euro per liter. 
 
We geven het percentage appelsap waaruit de cocktail bestaat aan met x, het percentage 
amaretto met y en het percentage pisang ambon met z. 
De winst in euro’s die de drankenfabrikant maakt op 1 liter cocktail noemen we W. Voor W 
geldt de volgende formule: W = 4,5 + 0,0275x − 0,01y. 
 

4p 6  Laat zien hoe deze formule voor W uit de gegevens kan worden afgeleid. Bedenk daarbij dat 
x + y + z = 100. 

figuur 2 
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De drankenfabrikant stelt wel enkele voorwaarden aan de cocktail die hij wil maken: 
• de cocktail moet voor minstens 16% uit pisang ambon bestaan; 
• het percentage amaretto moet minstens even groot zijn als het percentage pisang ambon; 
• het percentage appelsap mag hoogstens driemaal zo groot zijn als het percentage amaretto. 

We kunnen deze drie voorwaarden als volgt vertalen: z ≥ 16, y ≥ z en y ≥  1
3 x . 

In figuur 3 hieronder zijn de twee grenslijnen z = 16 en y = 1
3 x  getekend. Figuur 3 staat ook 

op de bijlage.  

4p 7  Teken op de bijlage in figuur 3 de ontbrekende grenslijn en geef het toegestane gebied aan.  
 
De fabrikant wil weten bij welke mengverhouding van de basisdranken in de cocktail de 
winst per liter maximaal is en hoe groot deze winst is. 

5p 8  Bereken deze mengverhouding en de winst per liter die de fabrikant bij deze 
mengverhouding behaalt. 
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Grondstofverbruik  
 
 
Ongeveer dertig jaar geleden verscheen het ‘Rapport van de Club van Rome’. Daarin wordt 
aandacht besteed aan het wereldwijd verbruik van veel grondstoffen. De schrijvers vreesden 
dat verschillende grondstoffen snel op zouden raken. Bij hun berekeningen hebben zij het 
begin van het jaar 1970 als uitgangspunt genomen.  
Het rapport vermeldt dat begin 1970 de voorraad koper 313 miljoen ton was en dat in 1970 
het jaarverbruik van koper 8,7 miljoen ton bedroeg. 
 
De levensduur van de voorraad van een grondstof is het aantal jaren vanaf begin 1970 totdat 
de voorraad van deze grondstof is uitgeput. Daarbij gaan we ervan uit dat er in de tussentijd 
geen nieuwe voorraden worden ontdekt. Zo is volgens het rapport de levensduur van de 
voorraad chroom 420 jaar, wanneer je aanneemt dat het jaarlijks verbruik van chroom 
steeds even groot is als in 1970, namelijk 1,9 miljoen ton. 
 
Als we aannemen dat in de jaren na 1970 ook het jaarlijks verbruik van koper steeds even 
groot is als dat in 1970, dan is de levensduur van de voorraad chroom veel groter dan die 
van de voorraad koper. 

3p 9  Hoeveel keer zo groot is dan de levensduur van de voorraad chroom, vergeleken met die 
van de voorraad koper? Licht je antwoord toe met een berekening. 
 
In werkelijkheid was er ook destijds al sprake van een toenemende vraag naar grondstoffen. 
In het rapport heeft men hier aandacht aan besteed. Zo veronderstelde men dat vanaf 1970 
het verbruik van koper jaarlijks zou groeien met 5,8% en het verbruik van chroom jaarlijks 
met 3,3%.  

5p 10  Bereken in dat geval vanaf welk jaar het jaarverbruik van koper minstens 6 keer zo groot is 
als dat van chroom. 
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Strike it rich 
 
 
Bij het Engelse televisiespelletje Strike it rich speelt een deelnemer in de finale tien rondes. 
Bij elke ronde krijgt de deelnemer drie beeldschermen voor zich, waar nog niets op te zien 
is. De deelnemer moet willekeurig één van deze beeldschermen kiezen. Nadat hij een 
scherm heeft aangewezen, worden alle schermen zichtbaar. Op één van de drie 
beeldschermen komt Ga door te staan, op een ander beeldscherm Hot Spot, en op het derde 
beeldscherm Vraag. Voor alle duidelijkheid: deze woorden worden op aselecte wijze op de 
beeldschermen geplaatst voordat de deelnemer kiest maar worden pas na zijn keuze 
zichtbaar voor hem. 
 
Het is mogelijk dat een deelnemer in de tien rondes precies één keer een beeldscherm met 
Vraag erop aanwijst. 

3p 11  Bereken de kans dat dit het geval is. Geef je antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
De deelnemer kan bij elke ronde een strafpunt krijgen. Daarvoor gelden de volgende regels. 
Wanneer op het aangewezen scherm Ga door verschijnt, gaat de deelnemer zonder strafpunt 
door naar de volgende ronde.  
Wanneer op het aangewezen scherm Hot Spot verschijnt, krijgt de deelnemer een strafpunt 
en gaat door naar de volgende ronde. 
Wanneer op het aangewezen scherm Vraag verschijnt, krijgt de deelnemer een vraag gesteld 
die hij met ja of met nee moet beantwoorden. Wanneer het antwoord fout is, krijgt hij een 
strafpunt en gaat door naar de volgende ronde. Wanneer het antwoord goed is, gaat hij 
zonder strafpunt door naar de volgende ronde. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat voor een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt bij 
iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk is aan 3

1 . 
Maar voor een deelnemer die de vragen puur op de gok beantwoordt, dus met 50% kans op 
het juiste antwoord, is bij iedere ronde de kans op een strafpunt gelijk aan 2

1 . 
 

3p 12  Toon de juistheid van deze laatste kans met een berekening aan. 
 

3p 13  Bereken voor deze gokkende deelnemer ook de kans dat hij in de tien rondes hoogstens 
twee strafpunten krijgt. Geef het antwoord in vier decimalen nauwkeurig. 
 
Vóór het begin van het spel moet de deelnemer kiezen of hij voor maximaal 2, maximaal 3 
of maximaal 4 strafpunten speelt. Alle strafpunten die de deelnemer gedurende de tien 
rondes oploopt, worden opgeteld. Als hij na tien rondes niet meer dan het gekozen aantal 
strafpunten heeft, krijgt hij een prijs, zoals vermeld in de volgende tabel 2. (£ betekent 
Britse pond.) 
 
maximum aantal strafpunten 
waarvoor deelnemer speelt 

prijs als het totaal aantal strafpunten niet boven 
het gekozen maximum aantal strafpunten uitkomt 

2 £ 10 000 
3    £ 7000 
4    £ 5000 

 
Als een deelnemer bijvoorbeeld voor maximaal 3 strafpunten heeft gekozen en hij heeft na 
de tien rondes 3 of minder strafpunten, dan krijgt hij de geldprijs van £ 7000. Heeft hij 4 of 
meer strafpunten, dan krijgt hij in dat geval niets. 
 
Voor een deelnemer die alle vragen puur op de gok beantwoordt, is de verwachtingswaarde 
van de geldprijs zo hoog mogelijk wanneer hij voor maximaal 4 strafpunten speelt.  
We vragen ons nu af hoe dat zit met een deelnemer die alle vragen foutloos beantwoordt. 

6p 14  Onderzoek voor welk maximum aantal strafpunten deze deelnemer moet spelen om te 
zorgen dat de verwachtingswaarde van de geldprijs zo hoog mogelijk is. 
 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte. 

tabel 2 
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Epidemie 
 
 
Men spreekt van een epidemie als in korte tijd minstens 2% van de bevolking een 
besmettelijke ziekte oploopt. Een voorbeeld van zo’n ziekte is griep. 
Rond 1930 hebben twee Schotse wiskundigen, Reed en Frost, epidemieën bestudeerd. Zij 
hebben de wetmatigheden die zij daarbij meenden te zien in een wiskundig model 
vastgelegd. Met dit model kan men voorspellingen doen over de aantallen zieken na het 
uitbreken van een epidemie. Deze opgave gaat over verschillende varianten van dit 
zogeheten Reed-Frost-model. 
 
In de modellen die we hier bekijken, kunnen mensen vatbaar, ziek of immuun zijn.  
Wie vatbaar is, kan ziek worden. Dat gebeurt uitsluitend wanneer je in contact komt met 
een zieke en daarbij besmet raakt.  
Wie ziek is, geneest na verloop van tijd. Bij sommige ziekten kan hij of zij dan opnieuw 
vatbaar worden, bij andere ziekten wordt hij of zij dan immuun. 
Wie immuun is of wordt, blijft immuun en kan voorlopig niet meer ziek worden. 
 
In deze opgave gaat het steeds over een populatie van 10 000 mensen. We beschrijven de 
ontwikkeling van de aantallen mensen die vatbaar, ziek of immuun zijn met stappen van een 
week. In week n zijn er Vn mensen vatbaar, Zn mensen ziek en In mensen immuun. Voor 
elke week geldt: Vn + Zn + In = 10 000. 
We beginnen met week 0. We nemen in deze opgave steeds aan dat er 10 mensen ziek zijn 
in week 0. Als nog niemand immuun is, geldt dus Z0 = 10; I0 = 0; V0 = 9 990. 
 
Model 1 
 
We bekijken in het eerste model een ziekte waarbij iedere zieke na één week genezen is en 
dan immuun wordt. 
We krijgen dan de volgende recurrente betrekkingen: 
 

• 1 (1 )nZ
n nZ k V+ = − ⋅  

• In+1 = In + Zn 
• Vn+1 = 10 000 − Zn+1 − In+1 

 
Hierbij is k een getal tussen 0 en 1, dat aangeeft in welke mate er binnen de populatie van 
10 000 mensen besmetting plaatsvindt: bij k = 1 is er geen besmetting en bij k = 0 zal iedere 
vatbare ziek worden. 
Om het model bij de werkelijkheid te laten aansluiten beperken we ons tot waarden van k 
die dicht bij 1 liggen. 
 
Uit één van de drie recurrente betrekkingen van het model blijkt dat iemand die ziek is, na 
1 week weer genezen is. 

3p 15  Leg uit hoe dit uit de bovengenoemde recurrente betrekkingen volgt.  
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Een Excel-spreadsheet bij model 1 
 
 Open het Excel-bestand ‘EPIDEMIE-1.XLS’. 

Deze spreadsheet is gemaakt op basis van bovenstaande recurrente betrekkingen, alleen 
worden de aantallen elke week afgerond op gehele getallen. Er wordt echter wel 
doorgerekend met niet-afgeronde waarden.  
Wanneer je het bestand opent, geldt I0 = 0 en k = 0,99979.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het scherm zie je per week hoeveel mensen er vatbaar, ziek en immuun zijn. Deze 
aantallen staan in de kolommen B, C en D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De aantallen voor week 1 tot en met 24 staan ook in het staafdiagram. Je ziet dat in week 9, 
op het hoogtepunt van de epidemie, 1667 mensen ziek zijn. 
Als de epidemie voorbij is, zijn er 8224 mensen immuun. Die zijn allemaal ziek geweest en 
genezen. 
De maximale aantallen vatbaren, zieken en immunen in een week van de epidemieperiode 
staan in rij 4 van de spreadsheet. 
Let op: Bijvoorbeeld in week 4 zijn de drie aantallen vatbaren, zieken en immunen samen 
niet 10 000, maar 10 001. Dat komt door het afronden op gehele getallen.  
 
Verder zie je een schuifbalk voor een factor g.  

 
De schuifbalk staat op 1 en moet voorlopig op 1 blijven staan. Op deze factor komen we 
later terug. 
 
In de spreadsheet kun je de aantallen vatbaren, zieken en immunen van week 12 aflezen. 

5p 16  Laat met een berekening zien dat je met de bovenstaande recurrente betrekkingen uit deze 
waarden van week 12 inderdaad die in week 13 kunt berekenen. 
 
Door tijdig mensen te vaccineren kan men zorgen dat al bij het uitbreken van de ziekte een 
aantal mensen immuun is. Dit aantal is I0. Om het effect van vaccinatie te bestuderen kun je 
op het scherm I0 veranderen. Dat kan door op de plaats van I0 een getal in te tikken en dan 
op Enter te drukken, of door te schuiven met de schuifbalk die ernaast staat. 
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Voor de economie is het belangrijk dat er niet te veel zieken zijn. Door voldoende mensen 
te vaccineren kan men zorgen dat het aantal zieken per week nooit boven de 1000 komt. 

2p 17  Onderzoek hoeveel mensen er ten minste gevaccineerd moeten worden om te zorgen dat het 
aantal zieken per week nooit boven de 1000 komt. 
 
Tot nu toe gingen we ervan uit dat iedere zieke na één week genezen is. Bij veel ziekten 
geldt dat de genezing niet bij iedereen even lang duurt. We gaan er nu van uit dat elke week 
slechts een fractie g (g een getal tussen 0 en 1) van de zieken de daaropvolgende week 
genezen is (en dus immuun wordt).  
De recurrente betrekkingen van het model moeten hieraan worden aangepast. De formules 
voor Zn+1, Vn+1 en In+1  worden dan: 

• 1 (1 ) (1 )nZ
n n nZ k V g Z+ = − ⋅ + − ⋅  

• In+1 = In + g ⋅  Zn 
• Vn+1 = 10 000 − Zn+1 − In+1 

Hierin is de formule voor Vn+1 ongewijzigd gebleven. 
 
Ga op het scherm terug naar de situatie waarin er niet ingeënt wordt: I0 = 0. 
Neem k = 0,99979 en g = 1. 
Door middel van de schuifbalk kan g veranderd worden (niet door een getal in te tikken!). 

Voor iedere waarde van g geldt dat wie ziek wordt, gemiddeld ongeveer 1
g

 weken ziek is. 

Dus als bijvoorbeeld g = 0,5 dan zijn de mensen die ziek worden, gemiddeld 2 weken ziek. 
Bij g = 0,25 zullen de mensen gemiddeld 4 weken ziek zijn. 
 
Omdat we ervan uit gaan dat er nu niet ingeënt wordt (I0 = 0), zal het totaal aantal mensen 
dat ziek is geweest, op het eind gelijk zijn aan het getal in D4. 
Als je van iedere week het aantal zieken kent en deze aantallen optelt, krijg je het getal 
in I1.  
 

4p 18  Bereken voor g = 0,2 en g = 0,1 de uitkomst van de deling 
D4
I1  en leg uit wat deze 

uitkomsten betekenen. 
 
Model 2 
 
Er zijn ook ziekten waarvoor je niet immuun wordt. Bij dergelijke ziekten is dus In = 0 voor 
elke n. Iemand die genezen is, is direct weer vatbaar en kan opnieuw ziek worden.  
Als we veronderstellen dat iedereen na één week ziekte weer beter is (dus g = 1), dan 
krijgen we de volgende recurrente betrekkingen: 

• 1 (1 )nZ
n nZ k V+ = − ⋅  

• Vn+1 = 10 000 − Zn+1  
We gaan bij dit model 2 weer uit van de beginwaarden Z0 = 10 en V0 = 9990.  
Doordat er geen immuniteit optreedt, kan een epidemie een heel ander verloop krijgen dan 
bij model 1. 
 
 Sluit Excel af. Het Excel-bestand ‘EPIDEMIE-1.XLS’ niet opslaan. 
 Open het Excel-bestand ‘EPIDEMIE-2.XLS’. 

Deze spreadsheet hoort bij model 2. Wanneer je het bestand opent, geldt k = 0,99979. Je 
ziet in kolom C dat het aantal zieken toeneemt tot 3362 en dan constant blijft. Dit is een 
opmerkelijk verschil met model 1 (met immuniteit), waar op den duur niemand meer ziek 
was. 
 
Afhankelijk van de waarde van k kunnen in dit model 2 drie situaties ontstaan. Het aantal 
zieken: 

• stijgt naar een evenwichtswaarde (zoals je bij k = 0,99979 op het beeldscherm ziet), 
• daalt naar 0 of 
• gaat schommelen rond een evenwichtswaarde. 

Pagina: 1889Voor 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).



300010  41 11 Lees verder 

4p 19  Geef bij de tweede mogelijkheid (het aantal zieken daalt naar 0) en bij de derde 
mogelijkheid (het aantal zieken gaat schommelen rond een evenwichtswaarde) een 
voorbeeldwaarde van k. 
 
We bekijken de situatie waarin het aantal zieken nadert naar een evenwichtswaarde. 

4p 20  Onderzoek of deze evenwichtswaarde groter dan 5000 kan zijn. 
Licht je antwoord toe met een redenering. 
 
Webgrafieken bij model 2 
 
Uit bovenstaande recurrente betrekkingen voor model 2 kan een betrekking worden afgeleid 
waar alleen het aantal zieken en niet het aantal vatbare personen in voorkomt. Deze 
betrekking luidt: 

• 1 (1 ) (10000 )nZ
n nZ k Z+ = − ⋅ −  

 
Hiernaast zie je de grafiek van het verband 
tussen Zn en Zn+1 getekend voor k = 0,99979. 
Deze grafiek staat ook (vergroot) op de 
bijlage. 
De hierboven genoemde evenwichtswaarde 
3362 vind je in deze grafiek terug bij het 
snijpunt van de grafiek met de diagonale lijn. 
 
 
 
 
 
 
 

4p 21  Teken in de figuur op de bijlage de eerste vier stappen van de webgrafiek (dus voor n = 0 
tot en met n = 4). Neem Z0 = 1000.  
 
Sluit Excel af. Het Excel-bestand ‘EPIDEMIE-2.XLS’ niet opslaan. 
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Bijlage bij de vragen 5, 7, 8 en 21
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Vragen 7 en 8 

figuur 3 

Bijlage bij de vragen 5, 7, 8 en 21

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0100

10

20

30

4060

50

60

70

80

90

100

90

80

70

50

40

30

20

10

0

x

y

z

y = xx1
3y = x

z = 16z = 16

1
3

Pagina: 1892Voor 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).



300010  41A 3 Lees verder

Vraag 21 

Bijlage bij de vragen 5, 7, 8 en 21
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord. 

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 87 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO-Compex zijn de volgende vakspecifieke 

regels vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) of de computer gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de 

kandidaten er verslag van hoe zij de GR of de computer gebruiken. 

4 Antwoordmodel  

Levensduur van koffiezetapparaten 

Maximumscore 4 

1  • Na 2,5 jaar zijn er 1500 0,99 0,97 apparaten 1

• Na 3,5 jaar zijn er 1500 0,99 0,97 0,87 apparaten 1

• Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten 2

of 

• de kansen 0,99 en 0,97 1

• de kans 1 0,87 0,13 1

• de berekening 0,99 0,97 0,13 1

• Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten  1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 7 

2  • de berekening van de cumulatieve percentages:  

1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100) 2

• het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier 2

• Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn 1

• het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn  1

• de standaardafwijking aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale 

verdeling 1

Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven –1

Indien het gemiddelde en de standaardafwijking berekend zijn met een tabel met 

klassenmiddens –0

Maximumscore 5 

3  • het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR 2

• P(X  3)  0,1056 1

• De gevraagde kans is 0,1056
3

 0,0012 2

of  

•
3 5

1,25
1,6

z 2

• het opzoeken in de tabel van P(Z 1,25) = 0,1056 1

• De gevraagde kans is 0,1056
3

 0,0012 2

Maximumscore 6 

4  • het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  

p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is) 1

• P(X  31) = 1  P(X  30) 1

• het inzicht dat P(X  30) een cumulatieve binomiale kans is 1

• het in de GR invoeren van de waarden n = 50, p = 0,5 en X  30 1

• P(X  31)  1  0,9405 = 0,0595 1

• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen) 1

of 

• het opstellen van een model waarbij de nulhypothese p = 0,5 getoetst moet worden tegen  

p > 0,5 (met als stochast X het aantal apparaten dat na 8 jaar niet meer in gebruik is) 1

• P(X  31) = 1  P(X  30) 1

• het inzicht dat P(X  30) een cumulatieve binomiale kans is 1

• De waarden voor de tabel zijn n = 50, p = 0,5 en X  30 1

• P(X  31)  1  0,9405 = 0,0595 met een binomiale tabel 1

• 0,0595 > 0,05 dus er is niet voldoende aanleiding om de bewering van de fabrikant te 

verwerpen (de nulhypothese wordt niet verworpen) 1

Opmerking 

Als de overschrijdingskans berekend is met een normale benadering zonder gebruik te 

maken van de continuïteitscorrectie, maximaal 5 punten toekennen. 

N.B. Deze opmerking is ook aan de orde als gebruikgemaakt wordt van een zogenoemde 

testfunctie op de GR gebaseerd op een normale benadering zonder continuïteitscorrectie. 

Antwoorden Deel- 

scores
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Cocktails  

Maximumscore 3 

5  • het tekenen van minstens 2 hulplijnen  2

• het tekenen van het punt zelf  1

Maximumscore 4 

6  • 7,5 0,0025 0,04 0,03W x y z 1

• 7,5 0,0025 0,04 0,03(100 )W x y x y 1

• 7,5 0,0025 0,04 3 0,03 0,03W x y x y 1

• 4,5 0,0275 0,01W x y 1
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Maximumscore 4 

7  • het tekenen van de lijn y = z 2

• het aangeven van het toegestane gebied 2

Maximumscore 5 

8  • het berekenen van de verhouding 60 : 20 : 20 1

• het berekenen van de verhouding 63 : 21 : 16 1

• het berekenen van de waarden van W in de vier hoekpunten 2

• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter 1

of 

• het tekenen van ten minste twee isolijnen van W 2

• het aangeven van het punt waarin W maximaal is 1

• De verhouding is 63 : 21 : 16 1

• de conclusie: de maximale winst is € 6,02 per liter 1

Opmerking 

Als slechts één isolijn is getekend en niet duidelijk is aangegeven waarom W maximaal is in 

het gevonden punt, maximaal 4 punten toekennen. 

Grondstofverbruik  

Maximumscore 3 

9  • De levensduur van koper is 
313

8,7
36 jaar 1

• De gevraagde factor is 
420

36
1

• het antwoord: (ongeveer) 11,7 keer zo groot 1
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Maximumscore 5 

10  • 8,7 1,058 6 1,9 1,033
t t

2

• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen 1

• t  11,3 of t = 12 (als er bijvoorbeeld met een tabel gewerkt is) 1

• de conclusie: vanaf het jaar 1982 1

of 

• 8,7 1,058 6 1,9 1,033
t t

2

• 1,024
t

 1,31 1

• t  11,4 (of 11,3) 1

• de conclusie: vanaf het jaar 1982 1

Strike it rich 

Maximumscore 3 

11  • het gebruik van de GR, ingesteld op de binomiale verdeling met n = 10, 1
3

p  en x = 1 2

• het antwoord 0,0867 1

of 

•

9 1
10 2 1

P
1 3 3

2

• het antwoord 0,0867 1

Opmerking 

Als de factor 
10

1
 bij bovenstaande werkwijze niet vermeld is, ten hoogste 1 punt voor deze 

vraag toekennen. 

Maximumscore 3 

12  • P(strafpunt) = P(Hot Spot) + P(Vraag) P(fout antwoord) 2

• P(strafpunt) =
1 1 1 1

3 3 2 2
1

Maximumscore 3 

13  • het gebruik van de GR, ingesteld op de cumulatieve binomiale verdeling met n = 10, 1
2

p

en X  2 2

• het antwoord 0,0547 1

of 

• P( 2) P( 0) P( 1) P( 2)X X X X 1

•
10P( 0) 0,5X ; 910

P( 1) 0,5 0,5
1

X  en 8 210
P( 2) 0,5 0,5

2
X 1

• het antwoord 0,0547 1

Maximumscore 6 

14  • met de cumulatieve binomiale verdeling voor n = 10 en p = 1
3

 vaststellen dat  

P(X  2)  0,2991 en P(X  3)  0,5593 en P(X  4)  0,7869 2

 Als de deelnemer voor maximaal 2, 3 of 4 strafpunten speelt, is de winstverwachting:  

• £ 10 000 0,2991 = £ 2991 (of £ 2991,41) 1

• £ 7000 0,5593 = £ 3915,10 (of £ 3915 of £ 3914,85) 1

• £ 5000 0,7869 = £ 3934,50 (of £ 3935 of £ 3934,36) 1

• de conclusie: de deelnemer moet spelen voor een maximum van 4 strafpunten 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Epidemie 

Maximumscore 3 

15  • In dit model geldt In+1 = In + Zn 1

• Daaruit volgt dat de mensen die in week n meetellen als zieke, 1 week later als immuun 

(dus niet ziek) meegeteld worden 2

Maximumscore 5 

16  • in tabel aflezen: V12 = 1966; Z12 = 294; I12 = 7740 1

• het berekenen van 294
13 (1 0,99979 ) 1966 118Z 2

• het berekenen van 13 12 12 7740 294 8034I I Z en 13 10000 118 8034 1848V 2

Maximumscore 2 

17   door schuiven of invullen in de spreadsheet: er moeten minstens 1464 mensen gevaccineerd 

worden  

Opmerking 

Aantallen van 1464 tot en met 1466 goed rekenen. 

Maximumscore 4 

18  • Voor g = 0,2 is 
I1

D4
 = 4,9997  5 en voor g = 0,1 is 

I1

D4
 = 9,9995  10  2

•
I1

D4
 = 

het aantal zieken dat in alle weken samen geteld werd

het aantal mensen dat in totaal ziek en immuun geworden is
 geeft aan hoeveel 

weken de zieken gemiddeld ziek zijn geweest 2

Maximumscore 4 

19  • een correcte waarde van k met k  0,999903, horend bij ‘het aantal zieken daalt naar 0’, 

bijvoorbeeld k = 0,999915 2

• een correcte waarde van k met k  0,999708, horend bij ‘het aantal zieken schommelt om 

een evenwichtswaarde’, bijvoorbeeld k = 0,998751 2

Maximumscore 4 

20  • Als Z de evenwichtswaarde is en Zn = Z, dan is ook Zn+1 = Z 1

• Als Zn > 5000, dan Vn = 10 000 – Zn < 5000 1

• 1 (1 )n
Z

n n nZ k V V 1

• Als de evenwichtswaarde Z > 5000 zou zijn en Zn = Z, dan zou gelden Zn+1 = Z > 5000 én 

Zn+1 Vn < 5000, dus Z > 5000 is onmogelijk 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 4 

21   Een correct getekende webgrafiek tot en met Z4 (zie onderstaand voorbeeld)     

Opmerking 

Als de verticale stippellijntjes niet getekend zijn, hiervoor geen punten aftrekken. 

Antwoorden Deel- 

scores
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Tijdvak 2

Woensdag 18 juni

13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 20 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Voor de uitwerking van de vragen 17 en 19 is 

een bijlage toegevoegd.  

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. 
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Startende ondernemingen 

In Nederland starten elk jaar ongeveer 50 000 bedrijven. Sommige van deze startende 

bedrijven verdwijnen weer snel, andere overleven langere tijd. De Kamers van Koophandel 

houden de gegevens hierover nauwkeurig bij. Op basis hiervan is in figuur 1 weergegeven 

hoeveel procent van deze bedrijven na een aantal jaren verdwenen is. 

We maken een wiskundig model. In dit model gaan we ervan uit dat elk bedrijf elk jaar 

dezelfde vaste overlevingskans heeft. Uit figuur 1 kun je afleiden dat een startend bedrijf 

40% kans heeft om de eerste 9 jaar te overleven. Op grond hiervan kan de jaarlijkse vaste 

overlevingskans van startende bedrijven worden berekend. 

4p 1  Bereken deze jaarlijkse overlevingskans in vier decimalen nauwkeurig. 

In de volgende twee vragen gaan we uit van een jaarlijkse overlevingskans van 0,9. 

4p 2  Bereken de kans dat een startend bedrijf na 4 jaar nog bestaat en onderzoek of deze 

uitkomst in overeenstemming is met de gegevens van figuur 1. 

Bij een steekproef worden uit de landelijke gegevens van de Kamers van Koophandel 

willekeurig 50 startende bedrijven geselecteerd. 

4p 3  Bereken in twee decimalen nauwkeurig de kans dat van de 50 startende bedrijven na 1 jaar 

minstens 45 bedrijven nog bestaan. 

Gemeente A heeft door goede begeleiding van startende bedrijven weten te bereiken dat de 

jaarlijkse overlevingskans voor die bedrijven in deze gemeente op 0,95 uitkomt. Het beleid 

is erop gericht dat in deze gemeente jaarlijks 144 bedrijven starten. Een ambtenaar heeft 

namelijk berekend dat er dan ‘een heel grote kans’ is dat na 5 jaar ten minste 100 van deze 

bedrijven nog bestaan. 

5p 4  Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoe groot die kans is. 

Volgens figuur 1 is de kans 0,60 dat een startend bedrijf in Nederland binnen 9 jaar al weer 

is opgeheven. Ondanks het feit dat Nederland en België in economisch opzicht als gevolg 

van Europese regelgeving steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, bestaat het vermoeden dat 

deze kans in België groter is dan 0,60. Om dit vermoeden te onderzoeken, neemt men uit de 

verzamelde Belgische gegevens een aselecte steekproef van 925 startende bedrijven. 

Daarvan blijken er 581 binnen 9 jaar te zijn opgeheven. 

7p 5  Onderzoek of dit resultaat het vermoeden bevestigt dat in België de kans dat een startend 

bedrijf binnen 9 jaar is opgeheven, groter is dan 0,60. Gebruik een significantieniveau van 

0,05. 

Startende ondernemingen

Ieder jaar worden er in ons
land zo'n 50000 nieuwe
bedrijven opgericht.
Na 9 jaar is 60% van
de bedrijven alweer
opgeheven.

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aantal jaren na de start

percentage
opgeheven
bedrijven

figuur 1 
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Koken 

Drie studenten, Ger (G), Harm (H) en Kees (K), spreken af regelmatig voor elkaar te koken. 

In de keuken van hun studentenhuis hangt onderstaande intekenlijst voor een periode van 

twee weken. 

Datum 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3

Wie kookt? G G H G K K G H H G K K H H 

Ger 

Harm 

Wie 

eet 

mee? Kees 

Op deze lijst is bijvoorbeeld af te lezen dat op 11 maart Ger kookte voor drie personen. Het 

komt soms voor dat iemand wel zorgt dat er een maaltijd klaarstaat, maar zelf niet mee-eet.  

Na afloop van deze periode maken ze met bovenstaande lijst een overzicht wie hoe vaak 

voor wie gekookt heeft. Het resultaat is de matrix M.

kok

Ger 4 3 3

kookt voor Harm 3 5 2

Kees 5 3 3

G H K

M

In de intekenlijst kun je zien dat de verdeling van de kookbeurten tussen Ger, Harm en Kees 

5-5-4 was. Stel nu, dat je niet de intekenlijst zou hebben, maar alleen de matrix M en de 

informatie dat deze matrix betrekking heeft op de kookbeurten gedurende deze 14 dagen. 

4p 6  Geef alle andere mogelijkheden op grond van de matrix M voor de verdeling van de 

kookbeurten tussen Ger, Harm en Kees. 

De drie studenten storten elke maand een vast bedrag in de huishoudpot, ongeacht het 

aantal keer dat ze mee-eten. Wie kookt, moet zelf de boodschappen betalen, maar krijgt uit 

de huishoudpot een vaste vergoeding van 3,50 euro per persoon die mee-eet, dus maximaal 

10,50 euro per keer dat hij kookt. De werkelijke kosten blijken nogal te verschillen per kok. 

Ger geeft gemiddeld slechts 1,50 euro per persoon per maaltijd uit. Harm probeert altijd iets 

bijzonders op tafel te zetten. Dat kost hem gemiddeld 3,00 euro per persoon. En als Kees 

kookt, geeft hij gemiddeld 2,50 euro per persoon uit. 

Alle drie maken ze dus wat winst als ze koken. 

3p 7  Bereken de totale winst die Ger in de hierboven beschreven periode maakt door te koken. 

Kees vraagt zich af of uit de matrix M met behulp van matrixvermenigvuldiging berekend 

kan worden hoeveel winst ieder van de drie maakt. Hij stelt de 3 3-matrix B op door 

achtereenvolgens 1 1 1A M  en 

2

0,5

1

B A  te berekenen. 

Hij is niet tevreden met het resultaat omdat B veel overbodige informatie bevat. 

6p 8  Bereken B en beredeneer welke matrixelementen van B niet overbodig zijn. 

Later komt hij op het idee, niet de matrix 

2

0,5

1

 maar de matrix 

2 0 0

0 0,5 0

0 0 1

 te gebruiken. 

Door matrices te vermenigvuldigen krijgt hij nu, uitgaande van matrix M, als uitkomst een 

matrix die uitsluitend de drie gezochte getallen bevat. 

4p 9  Hoe kan hij dit gedaan hebben? Licht je antwoord toe met een berekening. 
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Hoogte van werkplaatsen 

De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat bij het bouwen en inrichten van 

werkplaatsen rekening wordt gehouden met de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 

de mensen die er werken. Het ‘Handboek Ergonomie’ geeft op basis daarvan richtlijnen 

voor de hoogte van werkplaatsen.  

Een belangrijk criterium is de hoeveelheid vrije luchtruimte per persoon: dat is de ruimte 

die per persoon beschikbaar is, buiten de ruimte die de personen zelf innemen. 

Het Handboek Ergonomie noemt twee voorwaarden. Voorwaarde A geeft aan hoeveel vrije 

luchtruimte er ten minste per persoon moet zijn, voorwaarde B zegt hoeveel daarvan zich 

boven een hoogte van 1,80 m moet bevinden. Zie tabel 1. De twee voorwaarden voor 

werkplaatsen met maximaal 9 personen worden in figuur 2 nog een keer toegelicht. 

 werkplaats voor 

maximaal 9 personen 

werkplaats voor meer 

dan 9 personen 

A. minimale vrije luchtruimte 6 m
3
 per persoon 7 m

3
 per persoon 

B. minimale vrije luchtruimte 

boven 1,80 m 
2,4 m

3
 per persoon 2,8 m

3
 per persoon 

We nemen aan dat een persoon zelf 0,5 m
3
 aan ruimte inneemt en niet langer is dan 1,80 m. 

Van een bepaalde werkplaats is het vloeroppervlak 40 m
2
 en de hoogte 2,50 m. Er werken 

9 mensen.  

3p 10  Laat met een berekening zien dat deze werkplaats iets minder dan 11 m
3
 vrije luchtruimte 

per persoon bevat, waarvan ruim 3 m
3
 boven 1,80 m. 

Een architect ontwerpt een werkplaats. De hoogte van de werkplaats is 3 m. Omdat nog niet 

vaststaat voor hoeveel personen de werkplaats bestemd is, berekent hij voor verschillende 

aantallen personen hoe groot het vloeroppervlak volgens tabel 1 ten minste moet zijn. 

Hij berekent steeds eerst bij welk vloeroppervlak aan voorwaarde A is voldaan. Het valt 

hem op dat dan telkens ook aan voorwaarde B is voldaan. Dit blijkt voor elk aantal 

personen te gelden. We gaan dit alleen na voor meer dan 9 personen. 

5p 11  Toon met een berekening aan dat voor alle werkplaatsen met een hoogte van 3 m die 

bestemd zijn voor meer dan 9 personen, geldt: als aan voorwaarde A voldaan is, dan is ook 

aan voorwaarde B voldaan. 

≥ 6 m3 pp

≥ 2,4 m3 pp

1,80 m

tabel 1 

figuur 2 
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Volgens tabel 1 zou een werkplaats lager mogen zijn naarmate het vloeroppervlak groter is. 

Om te voorkomen dat een ruimte te laag wordt, geeft het Handboek ook nog voorwaarden  

voor de hoogte. Zo moet een werkplaats met een vloeroppervlak van 200 m
2
 een hoogte van  

ten minste 2,70 m hebben.  

In de rest van deze opgave kijken we naar een werkplaats met een vloeroppervlak van 

200 m
2
. We noemen de hoogte van zo’n werkplaats h (in meters). 

Uit de voorwaarden in tabel 1 volgt dat h afhangt van het aantal personen x waarvoor de 

werkplaats bestemd is. 

Volgens bovengenoemde voorwaarde uit het Handboek is h  2,70. Bij meer dan 9 personen 

kunnen we de voorwaarden nu weergeven in de volgende drie formules: 

0,0375h x   0,014 1,80h x   en  2,70h

4p 12  Laat zien hoe de formule 0,014 1,80h x  volgt uit voorwaarde B in tabel 1. 

In figuur 3 is voor elke waarde van x aangegeven hoe groot h mag zijn. Het toegestane 

gebied is grijs aangegeven. Omdat x een aantal personen voorstelt, hebben alleen gehele 

waarden van x betekenis. 

In figuur 3 kun je zien dat voor kleine waarden van x de voorwaarde 2,70h  de strengste 

voorwaarde is: als daaraan is voldaan, is zeker aan de andere twee voorwaarden voldaan. 

Het komt ook voor dat voorwaarde B uit tabel 1 de strengste voorwaarde is. 

6p 13  Onderzoek bij welke aantallen personen dat het geval is. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

x

4,0

3,0

2,0

1,0

0

h

figuur 3 
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Vliegtuiglawaai 

Vliegtuigen veroorzaken in de buurt van vliegvelden veel geluidsoverlast. In milieuwetten 

is vastgelegd welke geluidsbelasting (hoeveel geluid) nog toegestaan is. Door deze wetten 

worden de groeimogelijkheden van het vliegverkeer beperkt.  

De geluidsbelasting B op een plaats in de buurt van een vliegveld hangt af van het aantal 

vliegtuigen dat per jaar passeert en van het geluidsniveau van elk vliegtuig. In deze opgave 

nemen we aan dat er geen onderlinge verschillen tussen vliegtuigen zijn wat het 

geluidsniveau betreft. Het geluidsniveau per vliegtuig geven we aan met L. Door nieuwe 

technieken is het mogelijk dit geluidsniveau per vliegtuig steeds verder omlaag te brengen. 

Het aantal vliegtuigen per jaar noemen we N. Voor enkele waarden van L is het verband 

tussen N en B weergegeven in figuur 4. 

Zoals gezegd is in milieuwetten vastgelegd hoe groot de geluidsbelasting in de buurt van 

vliegvelden maximaal mag zijn: Bmax = 45. 

De waarde van L is bepalend voor het maximaal toegestane aantal vliegtuigen, Nmax. In 

figuur 4 lees je af dat voor L = 70 bij benadering geldt: Nmax = 270 000. 

Door het gebruik van nieuwe technieken neemt het geluidsniveau L van vliegtuigen af, 

zodat Nmax toeneemt. 

3p 14  Toon aan dat uit figuur 4 blijkt dat een verlaging van het geluidsniveau van vliegtuigen 

met 5 niet steeds leidt tot eenzelfde toename van Nmax.

De formule die het verband tussen L, N en B geeft is: 

 (1) 
4

20 log 157
3

B N L

Voor L, het geluidsniveau per vliegtuig, geldt op zeker moment: L = 72. 

Vanzelfsprekend zal een toename van het aantal vliegtuigen ook de geluidsbelasting doen 

toenemen. Met behulp van de afgeleide 
d

d

B

N
 kun je onderzoeken in welke mate dat het geval 

is. Men wil weten bij welke waarde van N een toename van 10 000 vliegtuigen de 

geluidsbelasting met 1 zal doen toenemen. 

6p 15  Stel een formule op voor 
d

d

B

N
 en gebruik 

d

d

B

N
 om deze waarde van N te berekenen. 

B
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L = 70

L = 65

L = 60

L = 55

figuur 4 
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In 2001 werd een nieuwe milieuwet van kracht. Sindsdien wordt de geluidsbelasting met 

een andere formule berekend:  

(2)  10 log 79B N L

Nog steeds geldt dat de maximale geluidsbelasting, ongeacht de gehanteerde formule, 45 is. 

Het maximaal toegestane aantal vliegtuigen kan nu geschreven worden als:  

12
max 2,512 10 0,794LN

6p 16  Laat zien hoe dit volgt uit formule (2) en Bmax = 45. 

In 2001 gold L = 69. Formule (2) is zó bepaald dat de oude en de nieuwe formule in 2001 

dezelfde geluidsbelasting gaven rond het vliegveld. Desondanks veroorzaakte deze nieuwe 

formule veel discussie. We vergelijken de oude en de nieuwe situatie met elkaar. In figuur 5 

is voor de oude formule (1) het verband tussen L en Nmax getekend op enkellogaritmisch 

papier. Deze figuur staat ook op de bijlage. 

5p 17  Schets op de bijlage ook voor de nieuwe formule (2) het verband tussen L en Nmax en geef 

een argument waarom milieugroepen, met betrekking tot het lawaai, kritiek hebben op de 

nieuwe formule. Gebruik je figuur om je argument te onderbouwen. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.  

105,0

105,1

105,2

105,3

105,4

105,5

105,6

105,7

105,8

105,9

106,0

0 64 65 66 67 68 69 70 71 72
L

63
0

Nmax
figuur 5 
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Sojabonen 

In de Verenigde Staten worden op grote schaal sojabonen geteeld. Vanaf begin september 

worden de sojabonen geoogst. Voor de jaren 1985 tot en met 1998 heeft men berekend 

hoeveel procent van de jaaroogst aan het eind van elke week was geoogst. Het gemiddelde 

van deze 14 jaren is weergegeven in figuur 6. Deze figuur staat ook op de bijlage. 

Tijdens een aantal weken werd gemiddeld per dag meer dan 1% van de jaaroogst geoogst.  

4p 18  Onderzoek aan de hand van de grafiek in figuur 6 welke weken dat zijn. 

Voor het jaar 1999 heeft men per week het in die week binnengehaalde percentage van de 

jaaroogst berekend. De gegevens staan in figuur 7. 

Van het histogram in figuur 7 kan ook een grafiek gemaakt worden zoals in figuur 6. 

4p 19  Teken in de figuur op de bijlage de grafiek die hoort bij de gegevens in figuur 7 en ga aan 

de hand daarvan na of er in 1999 sprake was van een vroege oogst of een late oogst. 

Beargumenteer je keuze. 

Het percentage sojabonen dat op een bepaalde datum is geoogst, verschilt van jaar tot jaar. 

Deze percentages zijn voor elke datum normaal verdeeld. De grafiek in figuur 6 geeft dan 

ook een gemiddelde weer over 14 jaar. Op 10 oktober is gemiddeld 45% van de sojabonen 

geoogst, met een standaarddeviatie van 15%. 

3p 20  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat op 10 oktober minder dan 20% zal zijn 

geoogst. 
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Vraag 19 

Bijlage bij de vragen 17 en 19 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord. 

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 

4 Antwoordmodel 

Startende ondernemingen 

Maximumscore 4 

1  • 40% komt overeen met een kans van 0,4 (per 9 jaar) 1

• Per jaar is dat een kans van 

1

90, 4 2

• het antwoord 0,9032 1

Maximumscore 4 

2  • De kans is 40,9 0,6561 (  0,66) 2

• Een overlevingskans van 0,66 komt overeen met 34% opgeheven bedrijven 1

• Dit is niet in overeenstemming met de waarde volgens figuur 1 (ruim 40%) 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 4 

3  • het inzicht dat berekend moet worden: P(X  45), met n = 50 en p = 0,9 1

• P(X  45) = 1  P(X  44)  1

• met tabellenboekje of GR: P(X  44) = 0,38 1

• De gevraagde kans is 1 – 0,38 = 0,62 1

Maximumscore 5 

4  • De kans dat een startend bedrijf na 5 jaar nog bestaat, is in deze gemeente 50,95 ( 0,7738) 1

• het inzicht dat berekend moet worden: P(X  100), met n = 144 en p = 0,7738 1

• het benaderen van deze kans door een normaalverdeelde stochast met  = 111,4 en  = 5,0 1

• x = 99,5 geeft z  –2,38 1

• de uitkomst 0,99 1

Indien de continuïteitscorrectie zonder toelichting niet is toegepast –1

of 

• De kans dat een startend bedrijf na 5 jaar nog bestaat, is in deze gemeente 50,95 ( 0,7738) 1

• het inzicht dat berekend moet worden: P(X  100), met n = 144 en p = 0,7738 1

• P(X  100) = 1  P(X  99) 1

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 144, p = 0,7738 en x = 99 1

• het antwoord 0,99 1

Maximumscore 7 

5  • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,60 getoetst wordt tegen p > 0,60 1

• de opmerking dat P(X  581 n = 925, p = 0,60) berekend moet worden 2

• het benaderen van deze kans door een normaalverdeelde stochast met  = 555 en  = 14,9 1

• x = 580,5 geeft z  1,71 1

• de uitkomst 0,04 1

• Dit is kleiner dan 0,05 dus het vermoeden wordt bevestigd 1

Indien de continuïteitscorrectie zonder toelichting niet is toegepast –1

of 

• het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,60 getoetst wordt tegen p > 0,60 1

• het inzicht dat P(X  581 n = 925, p = 0,60) berekend moet worden 2

• P( 581) 1 P( 580)X X 1

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 925, p = 0,60 en x = 580 1

• de uitkomst 0,04 1

• Dit is kleiner dan 0,05 dus het vermoeden wordt bevestigd 1

Koken 

Maximumscore 4 

6  • Uit de matrix blijkt dat ze ten minste 5, 5 en 3 keer gekookt hebben 2

• (Er is 14 keer gekookt dus) de andere mogelijke verdelingen zijn 6-5-3 en 5-6-3 2

Maximumscore 3 

7  • Ger heeft in totaal voor 12 personen gekookt 1

• Zijn winst is 2 euro per persoon 1

• Zijn totale winst is 12  2 = 24 euro 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 6 

8  • 1 1 1 12 11 8A M 1

•

2 24 22 16

0,5 6 5,5 4

1 12 11 8

B A 2

• De getallen op de hoofddiagonaal zijn niet overbodig 2

• Zij geven aan hoeveel winst ieder gemaakt heeft 1

Maximumscore 4 

9  • bijvoorbeeld: 1 1 1 12 11 8A M  (voor hoeveel personen ieder gekookt heeft) 2

•

2 0 0

12 11 8 0 0,5 0 24 5,5 8

0 0 1

 bevat (uitsluitend) de gezochte getallen 2

Hoogte van werkplaatsen 

Maximumscore 3 

10  • totaal 40  2,5 = 100 m
3
, dus 

100

9
11,1 m

3
 per persoon 1

• 11,1  0,5 = 10,6 m
3
 vrije luchtruimte per persoon 1

• 40  0,7 = 28 m
3
 boven 1,80 m, dus 

28

9
 3,1 m

3
 per persoon 1

Maximumscore 5 

11  • Inclusief de persoon zelf is er 7,5 m
3
 per persoon nodig 2

• Er is 
7,5

3
= 2,5 m

2
 vloeroppervlak per persoon nodig 1

• Dan is er 2,5  1,2 = 3,0 m
3
 per persoon boven 1,80 m, dus ruim voldoende 2

of 

• voorwaarde A: oppervlakte  3 1
2

x  7x, dus oppervlakte 1
2

2 x 2

• voorwaarde B: oppervlakte  1,2  2,8x, dus oppervlakte  2,33x 2

• de conclusie: als aan A is voldaan, dan is zeker aan B voldaan 1

Maximumscore 4 

12  • Er is ten minste 2,8x m
3
 boven 1,80 m nodig 1

• 200 m
2
 vloeroppervlak; dus er is ten minste 

2,8
0,014

200

x
x  m hoogte boven 1,80 m nodig 2

• Daar komt nog 1,80 m bij 1

of 

• inhoud per persoon
200( 1,8)h

x
1

•
200( 1,8)

2,8
h

x
1

• 200( 1,8) 2,8h x 1

• 0,014 1,8h x 1

Antwoorden Deel- 

scores

Pagina: 1917Voor 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).



300035  CV17 6 Lees verder

Maximumscore 6 

13  • Voorwaarde B is het strengst op het stukje tussen de twee snijpunten 1

• Voor het linker snijpunt geldt 70,280,1014,0 x 1

• Dat geeft x = 64,3 1

• Het rechter snijpunt geeft x = 76,6 1

• het antwoord: van 65 tot en met 76 personen 2

Vliegtuiglawaai 

Maximumscore 3 

14  • Bij L = 65 hoort Nmax = 580 000 en bij L = 60 hoort Nmax = 1 260 000 2

• De verschillen (310 000 en 680 000) zijn niet gelijk 1

of 

• De toenamen van Nmax zijn langs de lijn B = 45 als lijnstukken af te lezen 1

• De bijbehorende lijnstukken zijn niet alle even lang 2

Maximumscore 6 

15  • 
d 20

d ln10

B

N N
2

•
d

0,0001
d

B

N
2

• N = 86 859 (of 87 000) 2

Maximumscore 6 

16  • max10 log 79 45N L 1

• maxlog 12,4 0,1N L 1

•
12,4 0,1

max 10 LN 1

•
12,4 0,1

max 10 10 LN 1

•
12,4 12

10 2,512 10 1

•
0,1

10 0,794
L L

1

Maximumscore 5 

17  • de schets 2

een redenering als: 
• Bij afname van L geeft de nieuwe formule een hogere waarde van Nmax dan de oude formule 2

• Dus het lawaai zal toenemen 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Sojabonen 

Maximumscore 4 

18  • 1% per dag is 7% per week 1

• De helling is groter dan 7% per week in de periode die begint op 27 (of 26) september 2

• en eindigt op 31 oktober 1

Maximumscore 4 

19  • tekenen van de cumulatieve frequentiepolygoon 2

• De grafiek van 1999 ligt links van de gemiddelde grafiek 1

• Dus in 1999 was sprake van een vroege oogst 1

Opmerkingen 

• Als in plaats van de cumulatieve frequentiepolygoon een vloeiende kromme getekend is, 

geen punten aftrekken. 

• Het beginpunt (29-8,0) en het beginpunt (5-9,0) mogen beide goed gerekend worden. 

Maximumscore 3 

20  • 
20 45

1,67
15

z 2

• 1,67 0,0475 1

of 

• het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR met linkergrens 

voldoende klein, rechtergrens 20, gemiddelde 45 en standaarddeviatie 15 2

• het antwoord 0,0478 1

Antwoorden Deel- 

scores
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 21 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 10 en 16 is 
een bijlage toegevoegd.  

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. 
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Startende ondernemingen 
 
 
In Nederland starten elk jaar ongeveer 50 000 bedrijven. Sommige van deze startende 
bedrijven verdwijnen weer snel, andere overleven langere tijd. De Kamers van Koophandel 
houden de gegevens hierover nauwkeurig bij. Op basis hiervan is in figuur 1 weergegeven 
hoeveel procent van deze bedrijven na een aantal jaren verdwenen is. 

We maken een wiskundig model. In dit model gaan we ervan uit dat elk bedrijf elk jaar 
dezelfde vaste overlevingskans heeft. Uit figuur 1 kun je afleiden dat een startend bedrijf 
40% kans heeft om de eerste 9 jaar te overleven. Op grond hiervan kan de jaarlijkse vaste 
overlevingskans van startende bedrijven worden berekend. 
 

4p 1  Bereken deze jaarlijkse overlevingskans in vier decimalen nauwkeurig. 
 
In de volgende twee vragen gaan we uit van een jaarlijkse overlevingskans van 0,9. 
 

4p 2  Bereken de kans dat een startend bedrijf na 4 jaar nog bestaat en onderzoek of deze 
uitkomst in overeenstemming is met de gegevens van figuur 1. 
 
Bij een steekproef worden uit de landelijke gegevens van de Kamers van Koophandel 
willekeurig 50 startende bedrijven geselecteerd. 

4p 3  Bereken in twee decimalen nauwkeurig de kans dat van de 50 startende bedrijven na 1 jaar 
minstens 45 bedrijven nog bestaan. 
 
Gemeente A heeft door goede begeleiding van startende bedrijven weten te bereiken dat de 
jaarlijkse overlevingskans voor die bedrijven in deze gemeente op 0,95 uitkomt. Het beleid 
is erop gericht dat in deze gemeente jaarlijks 144 bedrijven starten. Een ambtenaar heeft 
namelijk berekend dat er dan ‘een heel grote kans’ is dat na 5 jaar ten minste 100 van deze 
bedrijven nog bestaan. 

5p 4  Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoe groot die kans is. 

figuur 1 Startende ondernemingen

Ieder jaar worden er in ons
land zo'n 50000 nieuwe
bedrijven opgericht.
Na 9 jaar is 60% van
de bedrijven alweer
opgeheven.
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Afstand 
 
 
Om ongelukken te voorkomen moet een automobilist voldoende afstand bewaren tot de auto 
die voor hem rijdt.  
Een formule voor de veilige afstand A ziet er als volgt uit: 
 
  20,005 0,28A v v= +  
 
Hierbij is v de snelheid in km/uur en A de afstand in meters. 
 

5p 5  Teken het toenamediagram en toon daarmee aan dat hier sprake is van toenemende stijging. 
Gebruik in het toenamediagram de intervallen [0, 20], [20, 40], …, [100, 120]. 
 
Veel automobilisten vinden 50 meter afstand tot hun voorligger al overdreven veel. 

4p 6  Bereken bij welke snelheid de veilige afstand volgens bovenstaande formule gelijk is aan 
50 meter. 
 
Instanties die zich met verkeersveiligheid bezighouden, beseffen dat geen enkele 
automobilist in de praktijk deze formule zal toepassen. Daarom is men een paar jaar 
geleden een actie gestart om een eenvoudige vuistregel onder de aandacht van de 
automobilisten te brengen. Deze vuistregel staat bekend onder de naam twee-seconden-
regel. In een folder staat daarover het volgende: 
 
Om te bepalen of je op voldoende grote afstand achter je voorligger rijdt, kies je tijdens het rijden een 
herkenbaar punt langs de weg. Op het moment dat je voorligger dit punt passeert, tel je 2 seconden af. 
Als je vervolgens binnen deze 2 seconden zelf voorbij dit punt rijdt, zit je te dicht op je voorligger en zul 
je vaart moeten minderen. 

Volgens deze vuistregel zou je bij een snelheid van 90 km/uur, dat is 25 m/s, minder 
afstand hoeven te bewaren tot je voorligger dan volgens de formule voor A. 

3p 7  Bereken hoeveel meter dit verschil bedraagt. 
 
Klaarblijkelijk is het tellen van slechts 2 seconden te weinig om er zeker van te zijn dat er 
sprake is van een veilige afstand. Op snelwegen, waar snelheden tot 120 km/uur toegestaan 
zijn, moet je meer dan 2 seconden tellen om in ieder geval de veilige afstand A te bereiken. 

4p 8  Onderzoek bij welk aantal seconden de veilige afstand wèl wordt bereikt bij 120 km/uur. 
 

artikel 1 
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Sojabonen 
 
 
In de Verenigde Staten worden op grote schaal sojabonen geteeld. Vanaf begin september 
worden de sojabonen geoogst. Voor de jaren 1985 tot en met 1998 heeft men berekend 
hoeveel procent van de jaaroogst aan het eind van elke week was geoogst. Het gemiddelde 
van deze 14 jaren is weergegeven in figuur 2. Deze figuur staat ook op de bijlage. 

Tijdens een aantal weken werd gemiddeld per dag meer dan 1% van de jaaroogst geoogst. 
4p 9  Onderzoek aan de hand van de grafiek in figuur 2 welke weken dat zijn. 

 

figuur 2 
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Voor het jaar 1999 heeft men per week het in die week binnengehaalde percentage van de 
jaaroogst berekend. De gegevens staan in figuur 3. 

Van het staafdiagram in figuur 3 kan ook een grafiek gemaakt worden zoals in figuur 2. 
4p 10  Teken in de figuur op de bijlage de grafiek die hoort bij de gegevens in figuur 3 en ga aan 

de hand daarvan na of er in 1999 sprake was van een vroege oogst of een late oogst. 
Beargumenteer je keuze. 
 
Het percentage sojabonen dat op een bepaalde datum is geoogst, verschilt van jaar tot jaar. 
Deze percentages zijn voor elke datum normaal verdeeld. De grafiek in figuur 2 geeft dan 
ook een gemiddelde weer over 14 jaar. Op 10 oktober is gemiddeld 45% van de sojabonen 
geoogst, met een standaardafwijking van 15%. 

3p 11  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat op 10 oktober minder dan 20% zal zijn 
geoogst. 
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Vliegtuiglawaai 
 
 
Vliegtuigen veroorzaken in de buurt van vliegvelden veel geluidsoverlast. In milieuwetten 
is vastgelegd welke geluidsbelasting (hoeveel geluid) nog toegestaan is. Door deze wetten 
worden de groeimogelijkheden van het vliegverkeer beperkt. 
 
In deze opgave nemen we aan dat alle vliegtuigen hetzelfde geluidsniveau hebben. 
Dit geluidsniveau geven we aan met L. De waarde van L bepaalt hoeveel vliegtuigen 
jaarlijks maximaal mogen passeren. Dit maximale aantal noemen we N. Voor een gebied in 
de buurt van vliegveld Zuidwijk gold aan het eind van de vorige eeuw de voorwaarde: 
 
(1)  4

320 log 202N L⋅ = −  
 
Door het gebruik van nieuwe technieken neemt het geluidsniveau L van vliegtuigen af. 
 
In zekere periode nam L af van 75 tot 70. 

5p 12  Toon door berekening aan dat N in die periode meer dan verdubbelde. 
 

3p 13  Bereken de maximale waarde van L waarbij er een half miljoen (500 000) vliegtuigen 
mogen passeren. 
 
In 2001 werd een nieuwe milieuwet van kracht. Voor het gebied in de buurt van vliegveld 
Zuidwijk geldt sindsdien: 
 
(2)  20 log 248 2N L⋅ = −  
 
De oude en de nieuwe formule leverden in 2001 dezelfde waarde van N op. 

4p 14  Bereken welke waarde L in 2001 had. 
 
In de nieuwe situatie geldt 12,4 0,110 LN −= . 
 

3p 15  Laat zien hoe dit volgt uit formule (2). 
 
Hoewel de formules (1) en (2) dezelfde aantallen passerende vliegtuigen opleverden in 
2001, gaf de introductie van formule (2) aanleiding tot veel discussie. We gaan beide 
formules met elkaar vergelijken. In figuur 4 is voor formule (1) het verband tussen L en N 
getekend. Let op de bijzondere schaalverdeling op de horizontale as: de waarden van L 
nemen naar rechts af. Deze figuur staat ook op de bijlage. 
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5p 16  Schets op de bijlage ook voor de nieuwe formule (2) het verband tussen L en N en geef een 
argument waarom milieugroepen, met betrekking tot het lawaai, kritiek hebben op de 
nieuwe formule. Gebruik je figuur om je argument te onderbouwen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

figuur 4 
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NoppesNet  
 
 
Een internetprovider biedt zijn klanten volledig gratis toegang tot internet aan. Dat klinkt 
aantrekkelijk, maar in de praktijk valt het tegen, zoals blijkt uit onderstaand artikel uit een 
computertijdschrift. 
 
De nieuwe provider NoppesNet biedt sinds enige 
tijd volledig gratis toegang tot internet aan. Een 
gratis telefoonnummer, geen inbelkosten, geen 
abonnementskosten, noppes. Wij wilden wel eens 
weten hoe dat bevalt, en hebben een aantal lezers 
gevraagd enige tijd hun ervaringen bij te houden. 
Daar word je niet vrolijk van. Verbindingen komen, 
zo lijkt het, slechts bij toeval tot stand. 

Telkens als ze verbinding probeerden te maken 
met NoppesNet noteerden de deelnemers aan het 
onderzoek of ze wel of niet een internetverbinding 
kregen. De conclusie: slechts 1 op de 20 pogingen 
verliep succesvol. 
NoppesNet heeft zijn zaakjes duidelijk niet goed 
voor elkaar. Voorlopig stellen we daarom vast dat 
je voor noppes ook noppes krijgt.

 
We gaan er in de rest van deze opgave van uit dat bij iedere poging de kans op succes 
precies gelijk is aan 0,05. 
 
Inge is klant van NoppesNet. Het computerprogramma dat zij gebruikt om 
internetverbindingen te maken, probeert na een mislukte poging automatisch opnieuw 
verbinding te maken.  
In theorie kan Inge het computerprogramma net zo vaak laten proberen totdat er een 
verbinding tot stand gekomen is. Het benodigde aantal pogingen noemen we n. De kans dat 
er precies n pogingen nodig zijn noemen we pn. 
 
Er geldt bijvoorbeeld: 3 0,045125p = . 

3p 17  Toon dit aan. 
 
Voor pn kan zowel een recursieve als een directe formule opgesteld worden. 

4p 18  Geef zowel een recursieve formule als een directe formule voor pn. 
 
In de praktijk kan het programma niet meer dan 12 pogingen doen. 
 

4p 19  Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat het computerprogramma een verbinding 
tot stand brengt. 
 

4p 20  Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel pogingen het computerprogramma naar 
verwachting doet. 
 
We nemen nu aan dat Inge het maximale aantal pogingen van de computer zelf kan 
instellen. We noemen dit maximale aantal M. Inge wil M zó kiezen, dat de kans dat er geen 
verbinding tot stand komt ten hoogste 30% is. 

5p 21  Bereken de kleinste waarde van M waarvoor dit het geval is. 
 

artikel 2 

Einde 
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Vraag 10 

 Bijlage bij de vragen 10 en 16 

Examen VWO 2003 
 
Tijdvak 2 
Woensdag 18 juni 
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Vraag 16 

 

 Bijlage bij de vragen 10 en 16 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 1930Voor 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).



300035  CV18 2 Lees verder 

1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Startende ondernemingen 
 
Maximumscore 4 

 1  • 40% komt overeen met een kans van 0,4 (per 9 jaar)  1  

• Per jaar is dat een kans van 
1
90, 4   2  

• het antwoord 0,9032  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 2  • De kans is 40,9 0,6561= (≈ 0,66)  2  
• Een overlevingskans van 0,66 komt overeen met 34% opgeheven bedrijven  1  
• Dit is niet in overeenstemming met de waarde volgens figuur 1 (ruim 40%)  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • het inzicht dat berekend moet worden: P(X ≥ 45), met n = 50 en p = 0,9  1  
• P(X ≥ 45) = 1 − P(X ≤ 44)   1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 50, p = 0,9 en x = 44 (of met tabellenboekje)  1  
• het antwoord 0,62  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • De kans dat een startend bedrijf na 5 jaar nog bestaat, is in deze gemeente 50,95 ( 0,7738)≈   1  
• het inzicht dat berekend moet worden: P(X ≥ 100), met n = 144 en p = 0,7738  1  
• P(X ≥ 100) = 1 − P(X ≤ 99)  1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 144, p = 0,7738 en x = 99  1  
• het antwoord 0,99  1  

 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt met continuïteitscorrectie   –0 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt zonder continuïteitscorrectie   –1 
 
Afstand 
 
Maximumscore 5 

 5  • De toenamen zijn 7,6; 11,6; 15,6; 19,6; 23,6; 27,6  2  
• het tekenen van het toenamediagram  2  

• De toenamen worden steeds groter dus A is toenemend stijgend  1  
 
Maximumscore 4 

 6  • de vergelijking 20,005 0,28 50v v+ =   1  
• deze vergelijking oplossen met een geschikte functie op de GR of met de abc-formule  2  
• de oplossing ongeveer 76 km/uur  1  

 
Indien v ≈ –132 wel is vermeld, maar niet is uitgesloten   –1 
 
Maximumscore 3 

 7  • bij 90 km/uur is de afstand volgens de vuistregel 2·25 = 50 meter  1  
• volgens de formule: A = 65,7 meter (of 66 meter)  1  
• het verschil 15,7 meter (of 16 meter)  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 8  • bij 120 km/uur: A = 105,6 meter  1  
• Bij 120 km/uur wordt in 1 seconde 33,3 meter afgelegd  2  

• het antwoord: 105,6 3
33,3

≈  seconden (of ruim 3 seconden)  1  

 
Sojabonen 
 
Maximumscore 4 

 9  • 1% per dag is 7% per week  1  
• De helling is groter dan 7% per week in de periode die begint op 27 (of 26) september  2  
• en eindigt op 31 oktober  1  

 
Maximumscore 4 

 10  • tekenen van de cumulatieve frequentiepolygoon  2  

• De grafiek van 1999 ligt links van de gemiddelde grafiek  1  
• Dus in 1999 was sprake van een vroege oogst  1  

 
Opmerkingen 

• Als in plaats van de cumulatieve frequentiepolygoon een vloeiende kromme getekend is, 
geen punten aftrekken. 

• Het beginpunt (29-8,0) en het beginpunt (5-9,0) mogen beide goed gerekend worden. 
 
Maximumscore 3 

 11  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR met linkergrens 
voldoende klein, rechtergrens 20, gemiddelde 45 en standaardafwijking 15  2  

• het antwoord 0,0478  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Vliegtuiglawaai 
 
Maximumscore 5 

 12  • 75L =  geeft log 5,1N =  en vervolgens N = 125893  2  
• 70L =  geeft log 5,43N = …  en vervolgens N = 271227  2  
• 271227 is ruim 2 maal zo veel als 125893  1  

of 
• Een afname van L met 5 betekent een toename van log N met 1

3   3  

• Als log N met 1
3  toeneemt groeit N met een factor 

1
310   1  

• 
1
310 2,15≈ , dus N wordt meer dan verdubbeld  1  

 
Maximumscore 3 

 13  • N = 500 000 geeft 4
3202 113,98L− ≈   2  

• L ≈ 66  1  
 
Maximumscore 4 

 14  • De waarde van N geeft bij beide voorwaarden dezelfde waarde van L  1  
• 4

3202 248 2L L− = −   1  
• het antwoord L = 69  1  
• de verantwoording van dit antwoord, bijvoorbeeld het oplossen van de vergelijking of het 

aangeven hoe de GR ingezet kan worden  1  
 
Maximumscore 3 

 15  • 20 log 248 2N L⋅ = −  geeft log 12,4 0,1N L= −   1  

• log 12,4 0,1N L= −  geeft log 12,4 0,110 10N L−=   1  

• ( log10 N N= , dus) 12,4 0,110 LN −=    1  
 
Maximumscore 5 

 16  • de schets  2  

een redenering als: 
• Bij afname van L geeft de nieuwe formule een hogere waarde van N dan de oude formule  2  
• Dus het lawaai zal toenemen  1  

Antwoorden Deel- 
scores

N
(x1000)
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NoppesNet 
 
Maximumscore 3 

 17  • Het aantal benodigde pogingen is 3 als de eerste 2 pogingen mislukken en de derde lukt   1  
• De bijbehorende kans is 20,95 0,05⋅   1  
• de uitkomst 0,045125  1  

 
Maximumscore 4 

 18  • recursieve formule 10,95n np p −= ⋅   1  
• waarbij 1 0,05p =   1  

• directe formule 10,05 0,95nnp
−= ⋅   2  

 
Maximumscore 4 

 19  • Deze kans is 2 110,05 0,95 0,05 0,95 0,05 0,95 0,05+ ⋅ + ⋅ + + ⋅…  (of 121 0,95− )  3  
• het antwoord 0,4596  1  

 
Maximumscore 4 

 20  • Dit aantal is 2 10 111 0,05 2 0,95 0,05 3 0,95 0,05 ... 11 0,95 0,05 12 0,95⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅   3  
• het antwoord 9,2  1  

 
Indien in plaats van de laatste term 1112 0,95 0,05⋅ ⋅  is genomen   –2 
 
Maximumscore 5 

 21  • De kans op M mislukkingen is 0,95M  2  
• een grafiek of tabel op de GR van de functie 0,95M (of M = 0,95log 0,3)  1  
• het antwoord M = 24  2  

 
Indien M = 23 of M ≈ 23,5 als antwoord is gegeven   –1 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 18 juni
13.30 – 16.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van vraag 16 is een bijlage 
toegevoegd.  

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. 
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Startende ondernemingen 
 
 
In Nederland starten elk jaar ongeveer 50 000 bedrijven. Sommige van deze startende 
bedrijven verdwijnen weer snel, andere overleven langere tijd. De Kamers van Koophandel 
houden de gegevens hierover nauwkeurig bij. Op basis hiervan is in figuur 1 weergegeven 
hoeveel procent van deze bedrijven na een aantal jaren verdwenen is. 

We maken een wiskundig model. In dit model gaan we ervan uit dat elk bedrijf elk jaar 
dezelfde vaste overlevingskans heeft. Uit figuur 1 kun je afleiden dat een startend bedrijf 
40% kans heeft om de eerste 9 jaar te overleven. Op grond hiervan kan de jaarlijkse vaste 
overlevingskans van startende bedrijven worden berekend. 
 

4p 1  Bereken deze jaarlijkse overlevingskans in vier decimalen nauwkeurig. 
 
In de volgende twee vragen gaan we uit van een jaarlijkse overlevingskans van 0,9. 
 

4p 2  Bereken de kans dat een startend bedrijf na 4 jaar nog bestaat en onderzoek of deze 
uitkomst in overeenstemming is met de gegevens van figuur 1. 
 
Bij een steekproef worden uit de landelijke gegevens van de Kamers van Koophandel 
willekeurig 50 startende bedrijven geselecteerd. 

4p 3  Bereken in twee decimalen nauwkeurig de kans dat van de 50 startende bedrijven na 1 jaar 
minstens 45 bedrijven nog bestaan. 
 
Gemeente A heeft door goede begeleiding van startende bedrijven weten te bereiken dat de 
jaarlijkse overlevingskans voor die bedrijven in deze gemeente op 0,95 uitkomt. Het beleid 
is erop gericht dat in deze gemeente jaarlijks 144 bedrijven starten. Een ambtenaar heeft 
namelijk berekend dat er dan ‘een heel grote kans’ is dat na 5 jaar ten minste 100 van deze 
bedrijven nog bestaan. 

5p 4  Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoe groot die kans is. 
 
Volgens figuur 1 is de kans 0,60 dat een startend bedrijf in Nederland binnen 9 jaar al weer 
is opgeheven. Ondanks het feit dat Nederland en België in economisch opzicht als gevolg 
van Europese regelgeving steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, bestaat het vermoeden dat 
deze kans in België groter is dan 0,60. Om dit vermoeden te onderzoeken, neemt men uit de 
verzamelde Belgische gegevens een aselecte steekproef van 925 startende bedrijven. 
Daarvan blijken er 581 binnen 9 jaar te zijn opgeheven. 

7p 5  Onderzoek of dit resultaat het vermoeden bevestigt dat in België de kans dat een startend 
bedrijf binnen 9 jaar is opgeheven, groter is dan 0,60. Gebruik een significantieniveau van 
0,05. 

figuur 1 Startende ondernemingen

Ieder jaar worden er in ons
land zo'n 50000 nieuwe
bedrijven opgericht.
Na 9 jaar is 60% van
de bedrijven alweer
opgeheven.
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Records 
 
 
De ontwikkeling van records in de sport is vaak onderzocht. In kranten en tijdschriften 
worden grafieken getoond waarin die ontwikkeling zichtbaar wordt. In figuur 2 zie je zo’n 
grafiek. Het gaat om de 100 meter hardlopen voor mannen. De recordtijden zijn in 
seconden. 

Door de ontwikkeling over een langere periode te bekijken is het wellicht mogelijk om 
voorspellingen te doen voor de verdere ontwikkeling. 
Iemand heeft, uitgaande van het vanzelfsprekende feit dat elk wereldrecord beter moet zijn 
dan het vorige, een model opgesteld voor de ontwikkeling van het wereldrecord op de 
100 meter hardlopen voor mannen: 
 
  1 00,999  met 10, 4t tW W W−= ⋅ =  
 
Hierin is Wt het wereldrecord t jaar na 1921. Dus t is de tijd in jaren en t = 0 komt overeen 
met 1921.  
 
Dit model is tot en met 1968 een redelijke benadering van de werkelijkheid. Daarna zijn de 
tijden volgens het model lager dan de werkelijke tijden. 

5p 6  Hoeveel procent wijkt het wereldrecord volgens het model in 1999 af van de werkelijkheid? 
 
De tijden volgens het bovenstaande model zouden op den duur in de buurt van 0 seconden 
komen. Omdat dat niet realistisch is, heeft men het volgende nieuwe model opgesteld, dat 
ook na 1968 redelijk goed past bij de gegevens uit figuur 2: 
 
  1 00,9918 0,075 met 10, 4t tW W W−= ⋅ + =  
 
Hierbij is t weer de tijd in jaren en komt t = 0 overeen met 1921. 
 
Volgens dit nieuwe model is in 2000 het wereldrecord 9,80 seconden. 

3p 7  Bereken welke recordtijd dit nieuwe model voor het jaar 2010 voorspelt. Geef je antwoord 
in 2 decimalen nauwkeurig. 
 
Ook volgens dit nieuwe model zullen de recordtijden steeds lager worden. Maar op den 
duur zullen de records nauwelijks meer veranderen; ze naderen tot een evenwichtswaarde. 

6p 8  Maak een schets van de webgrafiek bij het nieuwe model. Leg uit hoe je in deze webgrafiek 
ziet dat de recordtijden steeds lager worden en bereken de evenwichtswaarde. 

figuur 2 
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Hoogte van werkplaatsen 
 
 
De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat bij het bouwen en inrichten van 
werkplaatsen rekening wordt gehouden met de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 
de mensen die er werken. Het ‘Handboek Ergonomie’ geeft op basis daarvan richtlijnen 
voor de hoogte van werkplaatsen.  
 
Een belangrijk criterium is de hoeveelheid vrije luchtruimte per persoon: dat is de ruimte 
die per persoon beschikbaar is, buiten de ruimte die de personen zelf innemen. 
Het Handboek Ergonomie noemt twee voorwaarden. Voorwaarde A geeft aan hoeveel vrije 
luchtruimte er ten minste per persoon moet zijn, voorwaarde B zegt hoeveel daarvan zich 
boven een hoogte van 1,80 m moet bevinden. Zie tabel 1. De twee voorwaarden voor 
werkplaatsen met maximaal 9 personen worden in figuur 3 nog een keer toegelicht. 
 

 werkplaats voor 
maximaal 9 personen 

werkplaats voor meer 
dan 9 personen 

 
A. minimale vrije luchtruimte 

 

 
6 m3 per persoon 

 
7 m3 per persoon 

 
B. minimale vrije luchtruimte 

boven 1,80 m 

 
2,4 m3 per persoon 

 
2,8 m3 per persoon 

We nemen aan dat een persoon zelf 0,5 m3 aan ruimte inneemt en niet langer is dan 1,80 m. 
 
Van een bepaalde werkplaats is het vloeroppervlak 40 m2 en de hoogte 2,50 m. Er werken 
9 mensen.  

3p 9  Laat met een berekening zien dat deze werkplaats iets minder dan 11 m3 vrije luchtruimte 
per persoon bevat, waarvan ruim 3 m3 boven 1,80 m. 
 
Een architect ontwerpt een werkplaats. De hoogte van de werkplaats is 3 m. Omdat nog niet 
vaststaat voor hoeveel personen de werkplaats bestemd is, berekent hij voor verschillende 
aantallen personen hoe groot het vloeroppervlak volgens tabel 1 ten minste moet zijn. 
Hij berekent steeds eerst bij welk vloeroppervlak aan voorwaarde A is voldaan. Het valt 
hem op dat dan telkens ook aan voorwaarde B is voldaan. Dit blijkt voor elk aantal 
personen te gelden. We gaan dit alleen na voor meer dan 9 personen. 

5p 10  Toon met een berekening aan dat voor alle werkplaatsen met een hoogte van 3 m die 
bestemd zijn voor meer dan 9 personen, geldt: als aan voorwaarde A voldaan is, dan is ook 
aan voorwaarde B voldaan. 

tabel 1 

≥ 6 m3 pp

≥ 2,4 m3 pp

1,80 m

figuur 3 
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Volgens tabel 1 zou een werkplaats lager mogen zijn naarmate het vloeroppervlak groter is. 
Om te voorkomen dat een ruimte te laag wordt, geeft het Handboek ook nog voorwaarden  
voor de hoogte. Zo moet een werkplaats met een vloeroppervlak van 200 m2 een hoogte van  
ten minste 2,70 m hebben.  
 
In de rest van deze opgave kijken we naar een werkplaats met een vloeroppervlak van 
200 m2. We noemen de hoogte van zo’n werkplaats h (in meters). 
Uit de voorwaarden in tabel 1 volgt dat h afhangt van het aantal personen x waarvoor de 
werkplaats bestemd is. 
Volgens bovengenoemde voorwaarde uit het Handboek is h ≥ 2,70. Bij meer dan 9 personen 
kunnen we de voorwaarden nu weergeven in de volgende drie formules: 
 

0,0375h x≥   0,014 1,80h x≥ +   en  2,70h ≥  
 

4p 11  Laat zien hoe de formule 0,014 1,80h x≥ +  volgt uit voorwaarde B in tabel 1. 
 
In figuur 4 is voor elke waarde van x aangegeven hoe groot h mag zijn. Het toegestane 
gebied is grijs aangegeven. Omdat x een aantal personen voorstelt, hebben alleen gehele 
waarden van x betekenis. 

In figuur 4 kun je zien dat voor kleine waarden van x de voorwaarde 2,70h ≥  de strengste 
voorwaarde is: als daaraan is voldaan, is zeker aan de andere twee voorwaarden voldaan. 
Het komt ook voor dat voorwaarde B uit tabel 1 de strengste voorwaarde is. 

6p 12  Onderzoek bij welke aantallen personen dat het geval is. 

figuur 4 
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Vliegtuiglawaai 
 
 
Vliegtuigen veroorzaken in de buurt van vliegvelden veel geluidsoverlast. In milieuwetten 
is vastgelegd welke geluidsbelasting (hoeveel geluid) nog toegestaan is. Door deze wetten 
worden de groeimogelijkheden van het vliegverkeer beperkt. 
 
De geluidsbelasting B op een plaats in de buurt van een vliegveld hangt af van het aantal 
vliegtuigen dat per jaar passeert en van het geluidsniveau van elk vliegtuig. In deze opgave 
nemen we aan dat er geen onderlinge verschillen tussen vliegtuigen zijn wat het 
geluidsniveau betreft. Het geluidsniveau per vliegtuig geven we aan met L. Door nieuwe 
technieken is het mogelijk dit geluidsniveau per vliegtuig steeds verder omlaag te brengen. 
Het aantal vliegtuigen per jaar noemen we N. Voor enkele waarden van L is het verband 
tussen N en B weergegeven in figuur 5. 

Zoals gezegd is in milieuwetten vastgelegd hoe groot de geluidsbelasting in de buurt van 
vliegvelden maximaal mag zijn: Bmax = 45. 
De waarde van L is bepalend voor het maximaal toegestane aantal vliegtuigen, Nmax. In 
figuur 5 lees je af dat voor L = 70 bij benadering geldt: Nmax = 270 000. 
Door het gebruik van nieuwe technieken neemt het geluidsniveau L van vliegtuigen af, 
zodat Nmax toeneemt. 
 

3p 13  Toon aan dat uit figuur 5 blijkt dat een verlaging van het geluidsniveau van vliegtuigen 
met 5 niet steeds leidt tot eenzelfde toename van Nmax. 
 
De formule die het verband tussen L, N en B geeft is: 

(1) 420 log 157
3

B N L= ⋅ + −  

Voor L, het geluidsniveau per vliegtuig, geldt op zeker moment: L = 72. 
Vanzelfsprekend zal een toename van het aantal vliegtuigen ook de geluidsbelasting doen 

toenemen. Met behulp van de afgeleide d
d

B
N

 kun je onderzoeken in welke mate dat het geval 

is. Men wil weten bij welke waarde van N een toename van 10 000 vliegtuigen de 
geluidsbelasting met 1 zal doen toenemen. 

6p 14  Stel een formule op voor d
d

B
N

 en gebruik d
d

B
N

 om deze waarde van N te berekenen. 

 

figuur 5 
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In 2001 werd een nieuwe milieuwet van kracht. Sindsdien wordt de geluidsbelasting met 
een andere formule berekend: 
 
(2)  10 log 79B N L= ⋅ + −  
 
Nog steeds geldt dat de maximale geluidsbelasting, ongeacht de gehanteerde formule, 45 is. 
Het maximaal toegestane aantal vliegtuigen kan nu geschreven worden als:  
 
  12

max 2,512 10 0,794LN = ⋅ ⋅  
6p 15  Laat zien hoe dit volgt uit formule (2) en max 45B = . 

 
In 2001 gold L = 69. Formule (2) is zó bepaald dat de oude en de nieuwe formule in 2001 
dezelfde geluidsbelasting gaven rond het vliegveld. Desondanks veroorzaakte deze nieuwe 
formule veel discussie. We vergelijken de oude en de nieuwe situatie met elkaar. In figuur 6 
is voor de oude formule (1) het verband tussen L en Nmax getekend. Let op de bijzondere 
schaalverdeling op de horizontale as: de waarden van L nemen naar rechts af. Deze figuur 
staat ook op de bijlage. 

5p 16  Schets op de bijlage ook voor de nieuwe formule (2) het verband tussen L en Nmax en geef 
een argument waarom milieugroepen, met betrekking tot het lawaai, kritiek hebben op de 
nieuwe formule. Gebruik je figuur om je argument te onderbouwen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

figuur 6 
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Enveloppen 
 
 
Papiergroothandel P&P levert enveloppen in dozen. P&P heeft de dozen in voorraad in zijn 
magazijn. Aan het begin van elke week wordt deze voorraad vanuit de fabriek aangevuld tot 
de zogeheten wekelijkse beginvoorraad V. Deze beginvoorraad is zodanig dat in 97% van 
de weken alle bestellingen van die week direct geleverd kunnen worden. Men zegt dat de 
servicegraad dan 97 is.  
 
In de huidige situatie is het aantal dozen, dat wekelijks bij P&P besteld wordt, bij 
benadering normaal verdeeld met een gemiddelde van 6320 dozen en een 
standaardafwijking van 1800 dozen. 
 
Om de gewenste servicegraad 97 te behalen, zorgt P&P voor een wekelijkse beginvoorraad 
van 9705 dozen. 

3p 17  Toon aan dat het bedrijf daarmee een servicegraad van ongeveer 97 haalt. 
 
De jaarlijkse voorraadkosten K (in euro’s) hangen af van de wekelijkse beginvoorraad V. 
Er geldt: K = 4,40·V . 
De bedrijfsleiding wil onderzoeken of het bedrijf bij een andere servicegraad meer winst 
kan maken. Bij een lagere servicegraad kan men volstaan met een kleinere wekelijkse 
beginvoorraad, waardoor de voorraadkosten lager worden. Daar staat tegenover dat een 
lagere servicegraad ten koste van de omzet gaat: er zullen minder dozen besteld worden. 
 
De afdeling Verkoop verwacht dat een verlaging van de servicegraad van 97 naar 96 zal 
leiden tot een verlaging van het gemiddeld aantal bestelde dozen per week tot 6300 dozen. 
Het wekelijks aantal bestelde dozen blijft wel bij benadering normaal verdeeld met een 
standaardafwijking van 1800 dozen. 
 

5p 18  Toon aan dat de jaarlijkse voorraadkosten met ongeveer 1120 euro afnemen wanneer de 
servicegraad daalt van 97 naar 96. 
 
Op grond van informatie van de afdeling Verkoop heeft men berekend hoe de 
voorraadkosten afnemen telkens als de servicegraad 1 lager wordt. Zie tabel 2. Je kunt in 
deze tabel onder andere de 1120 euro uit vraag 18 terugvinden. 
 

verlaging van 
de servicegraad 

afname 
voorraadkosten per jaar 

in euro’s 
99 → 98 2240 
98 → 97 1460 
97 → 96 1120 
96 → 95   920 
95 → 94   800 
94 → 93   720 
93 → 92   650 
92 → 91   600 
91 → 90   550 

 
Volgens de afdeling Verkoop zullen telkens als de servicegraad 1 lager wordt, gemiddeld 
20 dozen per week minder besteld worden. 
De bedrijfsleiding heeft onderzoek laten doen naar de opbrengst. De conclusie luidt: als er 
gemiddeld 1 doos per week minder besteld wordt, neemt de jaarlijkse opbrengst met 
33,80 euro af. 
Deze opbrengst moet nog verminderd worden met de voorraadkosten om de winst te 
bepalen. Op grond van bovenstaande gegevens kiest de bedrijfsleiding als servicegraad een 
geheel getal, zodat de winst maximaal is. 

4p 19  Welke servicegraad kiest de bedrijfsleiding? Motiveer je antwoord. 
 

Einde 

tabel 2 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 88 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Startende ondernemingen 
 
Maximumscore 4 

 1  • 40% komt overeen met een kans van 0,4 (per 9 jaar)  1  

• Per jaar is dat een kans van 
1
90, 4   2  

• het antwoord 0,9032  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 2  • De kans is 6561,09,0 4 = (≈ 0,66)  2  
• Een overlevingskans van 0,66 komt overeen met 34% opgeheven bedrijven  1  
• Dit is niet in overeenstemming met de waarde volgens figuur 1 (ruim 40%)  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • het inzicht dat berekend moet worden: P(X ≥ 45), met n = 50 en p = 0,9  1  
• P(X ≥ 45) = 1 − P(X ≤ 44)   1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 50, p = 0,9 en x = 44 (of met tabellenboekje)  1  
• het antwoord 0,62  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • De kans dat een startend bedrijf na 5 jaar nog bestaat, is in deze gemeente 50,95 ( 0,7738)≈   1  
• het inzicht dat berekend moet worden: P(X ≥ 100), met n = 144 en p = 0,7738  1  
• P(X ≥ 100) = 1 − P(X ≤ 99)  1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 144, p = 0,7738 en x = 99  1  
• het antwoord 0,99  1  

 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt met continuïteitscorrectie   –0 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt zonder continuïteitscorrectie   –1 
 
Maximumscore 7 

 5  • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,60 getoetst wordt tegen p > 0,60  1  
• het inzicht dat P(X ≥ 581 n = 925, p = 0,60) berekend moet worden  2  
• P( 581) 1 P( 580)X X≥ = − ≤   1  
• het gebruik van de functie voor de cumulatieve binomiale verdeling op de GR met de 

waarden n = 925, p = 0,60 en x = 580  1  
• de uitkomst 0,04  1  
• Dit is kleiner dan 0,05 dus het vermoeden wordt bevestigd  1  

 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt met continuïteitscorrectie   –0 
Indien een benadering met de normale verdeling is gebruikt zonder continuïteitscorrectie   –1 
 
Records 
 
Maximumscore 5 

 6  • 1999 komt overeen met t = 78   1  
• volgens model: 78 9,62W ≈   2  
• in werkelijkheid: 78 9,79W =   1  
• 9,62 wijkt ongeveer 1,7% af van 9,79  1  

 
Maximumscore 3 

 7  • 2010 komt overeen met t = 89  1  
• 89 9,75W =  met de GR  2  

of 
• na 2000 nog 10 jaar verder  1  
• Het model met startwaarde 9,80 geeft 10 9,75W =   2  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 8  • een schets van de lijnen y x=  en 0,9918 0,075y x= +   1  
• een schets van de webgrafiek  1  

• een uitleg als: door het (kleine) verschil in richtingscoëfficiënten loopt de webgrafiek steeds 
verder naar linksonder, maar blijft boven de evenwichtswaarde  2  

• de evenwichtswaarde is de oplossing van de vergelijking 0,9918 0,075x x+ =   1  
• De evenwichtswaarde is ongeveer 9,146 (of 9,15)  1  

 
Hoogte van werkplaatsen 
 
Maximumscore 3 

 9  • totaal 40 × 2,5 = 100 m3, dus 100
9

≈ 11,1 m3 per persoon  1  

• 11,1 − 0,5 = 10,6 m3 vrije luchtruimte per persoon  1  

• 40 × 0,7 = 28 m3 boven 1,80 m, dus 28
9

≈  3,1 m3 per persoon  1  

 
Maximumscore 5 

 10  • Inclusief de persoon zelf is er 7,5 m3 per persoon nodig  2  

• Er is 7,5
3

= 2,5 m2 vloeroppervlak per persoon nodig  1  

• Dan is er 2,5 × 1,2 = 3,0 m3 per persoon boven 1,80 m, dus ruim voldoende  2  

of 

• voorwaarde A: oppervlakte × 3 − 1
2 x  ≥ 7x, dus oppervlakte ≥ 1

22 x  2  
• voorwaarde B: oppervlakte × 1,2 ≥ 2,8x, dus oppervlakte ≥ 2,33x  2  
• de conclusie: als aan A is voldaan, dan is zeker aan B voldaan  1  

 

y = 0,9918x + 0,075

y = x

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 11  • Er is ten minste 2,8x m3 boven 1,80 m nodig  1  

• 200 m2 vloeroppervlak; dus er is ten minste 2,8 0,014
200

x x=  m hoogte boven 1,80 m nodig  2  

• Daar komt nog 1,80 m bij  1  

of 

• inhoud per persoon: 200( 1,8)h
x
−   1  

• 
200( 1,8) 2,8h

x
−

≥   1  

• 200( 1,8) 2,8h x− ≥   1  
• 0,014 1,8h x≥ +   1  

 
Maximumscore 6 

 12  • Voorwaarde B is het strengst op het stukje tussen de twee snijpunten  1  
• Voor het linker snijpunt geldt 70,280,1014,0 =+x   1  
• Dat geeft x = 64,3  1  
• Het rechter snijpunt geeft x = 76,6  1  
• het antwoord: van 65 tot en met 76 personen  2  

 
Vliegtuiglawaai 
 
Maximumscore 3 

 13  • Bij L = 65 hoort Nmax = 580 000 en bij L = 60 hoort Nmax = 1 260 000  2  
• De verschillen (310 000 en 680 000) zijn niet gelijk  1  

of 

• De toenamen van Nmax zijn langs de lijn B = 45 als lijnstukken af te lezen  1  
• De bijbehorende lijnstukken zijn niet alle even lang  2  

 
Maximumscore 6 

 14  • d 20
d ln10

B
N N

=   2  

• 
d 0,0001
d

B
N

=   2  

• N = 86 859 (of 87 000)  2  
 
Maximumscore 6 

 15  • max10 log 79 45N L⋅ + − =   1  
• maxlog 12,4 0,1N L= −   1  

• 12,4 0,1
max 10 LN −=   1  

• 12,4 0,1
max 10 10 LN −= ⋅   1  

• 12,4 1210 2,512 10≈ ⋅   1  
• 0,110 0,794L L− ≈   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 16  • de schets  2  

een redenering als: 
• Bij afname van L geeft de nieuwe formule een hogere waarde van Nmax dan de oude formule  2  
• Dus het lawaai zal toenemen  1  

 
Enveloppen  
 
Maximumscore 3 

 17  • het gebruik van de functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR, met 
gemiddelde 6320, standaardafwijking 1800 en rechtergrens 9705,5  2  

• de uitkomst 0,97  1  
 
Opmerking 
Als de continuïteitscorrectie bij deze vraag niet is toegepast, geen punten hiervoor in 
mindering brengen. 
 
Maximumscore 5 

 18  • Voor de nieuwe beginvoorraad geldt: P( | µ 6300, σ 1800) 0,96X V≤ = = =   1  
• het gebruik van een functie voor de cumulatieve normale verdeling op de GR met 

linkergrens voldoende klein, gemiddelde 6300 en standaardafwijking 1800  1  
• V = 9451  1  
• Dat is een afname van 254  1  
• De voorraadkosten nemen af met 254 4,40 1120⋅ ≈ euro  1  

 
Maximumscore 4 

 19  • Verlagen van servicegraad heeft zin zolang de voorraadkosten meer afnemen dan de winst  1  
• De winst neemt telkens met 676 euro af  1  
• De voorraadkosten nemen meer af dan de winst bij 94→93 (maar niet meer bij 93→92)  1  
• De servicegraad wordt 93  1  
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Examen  VWO
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Wetenschappelijk 
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 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 2, 3 en 9 is een 
bijlage toegevoegd. 
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Vogels die voedsel zoeken 
 
 
Vogels die voedsel zoeken op de grond vertonen vaak een karakteristiek patroon van lopen 
en stilstaan. In figuur 1 is dit patroon voor twee vogelsoorten schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het patroon van soort I heeft de volgende drie kenmerken:  

• het stilstaan duurt telkens 2
12  seconden; 

• tussen twee stops legt de vogel telkens 20 cm af; 
• tussen twee stops loopt de vogel met een snelheid van 4 cm per seconde. 

 
4p 1  Lees uit figuur 1 af wat deze drie kenmerken zijn van het patroon van soort II. 

 
Om van een andere vogel (soort III) dit patroon te bepalen, is zo’n vogel gedurende een 
reeks van 24 keer lopen-en-stilstaan geobserveerd. 
De vogel stond in totaal 180 seconden stil.  
De afgelegde afstand was in totaal 480 cm. 
Het geheel duurde 420 seconden. 
 

5p 2  Teken in het assenstelsel op de bijlage een grafiek zoals figuur 1 van het patroon van deze 
vogel voor ten minste 45 seconden. Geef een toelichting. 
 
Vogels die hun voedsel in bomen en struiken zoeken, doen dat vaak bij voorkeur op een 
specifieke hoogte. 
Gedurende een winter zijn in een bos voedselzoekende vogels geobserveerd. In tabel 1 staat 
de verdeling over verschillende hoogtes van 400 waarnemingen bij pimpelmezen. 
 
400 waarnemingen bij pimpelmezen 
 
hoogte in meters <1,5 1,5−3 3−5 5−7 7−10 10−15 >15 

aantal waarnemingen 24 26 51 72 122 92 13 
 

8p 3  Toon aan dat de waargenomen hoogtes bij benadering normaal verdeeld zijn; maak gebruik 
van het normaal waarschijnlijkheidspapier op de bijlage. Lees uit je tekening af hoe groot 
het gemiddelde en de standaarddeviatie van deze verdeling zijn. Geef beide antwoorden in 
dm nauwkeurig. Licht je werkwijze toe. 
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De hoogtes waarop boomklevers en glanskoppen werden waargenomen, waren ook bij 
benadering normaal verdeeld. Per soort staan het gemiddelde en de standaarddeviatie van 
deze waargenomen hoogtes in tabel 2 in meters vermeld. 
 
soort gemiddelde hoogte standaarddeviatie 
boomklevers 10,0 4,0 
glanskoppen 4,5 1,5 

 
Uit de gegevens kun je afleiden dat ongeveer 15% van de boomklevers werd waargenomen 
op een hoogte tussen 6,0 en 8,0 meter.  

4p 4  Toon aan met een berekening dat bij glanskoppen ook ongeveer 15% werd waargenomen op 
een hoogte tussen 6,0 en 8,0 meter.  

tabel 2 
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Reizen 
 
 
De vereniging Reisvrienden organiseert vakantiereizen die uitsluitend toegankelijk zijn 
voor eigen leden. De vereniging kent drie soorten leden: nieuwe leden, gewone leden en 
kroonleden. 
Tot een aantal jaren geleden golden voor het lidmaatschap de volgende regels: 

• Elk lidmaatschap geldt altijd voor een heel kalenderjaar. 
• Van alle leden die in het laatste jaar geen enkele reis hebben geboekt, wordt het 

lidmaatschap beëindigd. 
• Alle leden die het laatste jaar slechts één reis hebben geboekt, worden (of blijven) gewoon 

lid. 
• Alle leden die het laatste jaar twee of meer reizen hebben geboekt, worden (of blijven) 

kroonlid. 
 
Aan het eind van elk jaar wordt steeds bekeken hoeveel reizen een lid gemaakt heeft. Wordt 
het lidmaatschap van iemand beëindigd, dan wordt direct een nieuw lid ingeschreven met 
ingang van het nieuwe kalenderjaar. Het totale aantal leden blijft dus constant.  
 
Op grond van jarenlange ervaring heeft men destijds de volgende overgangsmatrix M 
opgesteld. Merk op dat het bij sommige overgangen in feite gaat om vervanging door 
nieuwe leden. 

M=
















49,014,036,0
41,046,048,0
10,00,400,16

kroon
gewoon
nieuw

kroongewoonnieuw 

naar

van

 

 
In de matrix kun je bijvoorbeeld aflezen dat 16% van de nieuwe leden een jaar lang geen 
reis boekt; aan het eind van het jaar worden zij dus vervangen. Van de kroonleden boekt 
41% in het laatste jaar slechts één reis; daardoor worden deze mensen weer ’gewoon’ lid. 
 
Het element in de matrix M 2 dat hoort bij ’van nieuw lid naar kroonlid’ is niet hetzelfde als 
de kans dat een willekeurig nieuw lid twee jaar later kroonlid is. 

7p 5  Toon dit aan door beide te berekenen. 
 
Met behulp van matrix M heeft men destijds berekend dat de vereniging op den duur elk 
jaar 25% nieuwe leden zou krijgen. 

5p 6  Bereken hoeveel procent gewone leden en hoeveel procent kroonleden de vereniging dan op 
den duur heeft. 
 
Een aantal jaren geleden nam de ledenvergadering het besluit om bovenstaande regels te 
versoepelen. Sindsdien gelden de volgende regels:  

• Elk lidmaatschap geldt altijd voor een heel kalenderjaar. 
• Van alle leden die in de laatste twee jaar geen enkele reis hebben geboekt, wordt het 

lidmaatschap beëindigd. Dit geldt ook voor iemand die pas één jaar lid is en in dat jaar geen 
enkele reis heeft geboekt.  

• Alle leden die in de laatste twee jaar in totaal slechts één reis hebben geboekt, worden (of 
blijven) gewoon lid. 

• Alle leden die in de laatste twee jaar in totaal twee of meer reizen hebben geboekt, worden 
(of blijven) kroonlid. 
 
De procedure omtrent het beëindigen van lidmaatschappen en het aannemen van nieuwe 
leden blijft aan het eind van elk jaar plaatsvinden.  
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Analyse van de boekingsgegevens van de laatste jaren levert onderstaande tabel 3 op. 
Hierin staat informatie over het aantal geboekte reizen per lid in een jaar. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen nieuwe leden, gewone leden en kroonleden, en wordt 
bovendien gelet op het aantal geboekte reizen in het vorige jaar. Merk op dat het mogelijk 
is dat een kroonlid vorig jaar geen enkele reis heeft geboekt, maar het jaar daarvoor ten 
minste twee. 
 
 nieuw lid gewoon lid kroonlid 
aantal reizen vorig jaar ►  0 1 0 1 ≥ 2 

0 15% 45% 35% 40% 20% 20% 
1 60% 40% 50% 35% 65% 45% 

aantal 
reizen 
dit jaar ≥ 2 25% 15% 15% 25% 15% 35% 

 
Uit tabel 3 blijkt bijvoorbeeld dat 60% van de nieuwe leden een jaar later gewoon lid is. 

5p 7  Bereken met behulp van tabel 3 hoeveel procent van de nieuwe leden twee jaar later 
kroonlid is. 
 
De vereniging telt 462 leden die aan het begin van het jaar 2002 als volgt (zie tabel 4) zijn 
verdeeld over de verschillende categorieën: 
 

 nieuw lid gewoon lid kroonlid 
aantal reizen in 2001  0 1 0 1 ≥ 2 

aantal leden  48 140 120 44 80 30 
 

5p 8  Bereken hoeveel kroonleden de vereniging naar verwachting op 1 januari 2003 telt. 

tabel 3 

tabel 4 
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Energiebronnen 
 
 
Hout was vroeger de belangrijkste energiebron. In het begin van de negentiende eeuw werd 
de rol van de belangrijkste energiebron overgenomen door kolen. De laatste jaren is het 
aandeel van olie en gas in het totale energieverbruik steeds groter geworden.  
In het boek ’Energie, een economisch perspectief ’ besteden de schrijvers Th. v.d. Klundert 
en H. Peer aandacht aan de ontwikkeling van energiebronnen. Zij gebruiken daarbij de 
variabele f voor het aandeel van een energiebron zoals dat zich in de loop van de tijd 
ontwikkeld heeft ten opzichte van het totale energieverbruik. Dit aandeel f is een getal 
waarvoor geldt dat 0 < f < 1. Hierbij betekent f = 0 dat deze energiebron helemaal niet 
gebruikt wordt en f = 1 dat uitsluitend van deze energiebron gebruik gemaakt wordt.  

In het boek staat een afbeelding zoals in figuur 2. Door niet f maar 
1

f
f−

 uit te zetten en 

bovendien op de verticale as een aangepaste schaalverdeling te gebruiken, worden de 
meeste grafieken rechte lijnen. Figuur 2 staat ook op de bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 9  In welk jaar leverde hout 50% van het totale energieverbruik? Licht je antwoord toe. 
 
 
Met figuur 2 hebben de auteurs informatie willen geven over het belang van verschillende 

energiebronnen door de jaren heen. Opvallend is dat daarbij niet f maar 
1

f
f−

 wordt 

gebruikt. Dat kan omdat bij elke waarde van 
1

f
f−

 precies één waarde van f hoort. Immers, 

als f toeneemt van 0 tot 1, dan stijgt 
1

f
f−

 voortdurend. 

4p 10  Toon die laatste bewering aan met behulp van de afgeleide van 
1

f
f−

. 
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Aan de hand van figuur 2 kunnen we voor f hout en voor folie, het aandeel van hout 
respectievelijk olie in het totale energieverbruik, de volgende formules afleiden: 

  hout

hout
3,03 0,96

1
tf

f
= ⋅

−
 en olie

olie
0,0023 1,05

1
tf

f
= ⋅

−
 

In deze formules is t in jaren met t = 0 op 1 januari 1850. 
 

5p 11  Bereken met behulp van deze formules in welk jaar het aandeel van hout even groot was als 
het aandeel van olie. 
 
Aan de hand van figuur 2 kunnen we voor f gas, het aandeel van gas in het totale 
energieverbruik, een soortgelijke formule afleiden: 

  gas

gas1
tf

a g
f

= ⋅
−

  

Ook hier is t weer in jaren met t = 0 op 1 januari 1850. 
4p 12  Bepaal de waarden van de constanten a en g. 

 
De olievoorraden raken uitgeput en het kolenverbruik heeft veel milieuproblemen tot 
gevolg. Daarom verwacht men dat het gasverbruik in de komende tijd zal blijven toenemen. 
Al jaren stijgt het gasverbruik jaarlijks met 3,5% en men gaat ervan uit dat dit in de 
komende tijd niet zal veranderen. 
Deze stijging betekent dat de huidige gasreserves toereikend zijn tot het jaar 2050. Om er 
voor te zorgen dat de wereld na 2050 nog voldoende gas kan blijven gebruiken, moeten 
nieuwe voorraden worden ontdekt. Om een indruk te geven van wat dat laatste betekent, is 
in het boek ’De grenzen voorbij’ de volgende figuur opgenomen. In deze figuur 3 geeft elk 
vierkant en elke rechthoek de verbruikte of benodigde hoeveelheid gas voor een bepaalde 
periode aan. 
 

 
5p 13  Leg met behulp van een berekening uit hoe een jaarlijkse stijging van het gasverbruik met 

3,5% in figuur 3 is te herkennen. 

vóór
1950

1950-
1970

1970-1990

1990-2010

2010-2030

2030-2050

De hoeveelheid gas die nog ontdekt moet
worden om ook in de periode 2050-2070
de wereld van gas te kunnen voorzien.

figuur 3 
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Jongen of meisje 
 
 
In 1988 vond het Onderzoek Gezinsvorming plaats. Hierbij werd onder andere de 
gezinssamenstelling onderzocht (hoeveel kinderen, hoeveel meisjes, enzovoort). Men 
waagde zich vervolgens ook aan voorspellingen hoe gezinnen in de toekomst samengesteld 
zullen zijn. Daarbij beperkten de onderzoekers zich tot een voorspelling over de gezinnen 
van vrouwen die geboren zijn in 1960. De resultaten staan in tabel 5. 
 
Verwachte uiteindelijke gezinssamenstelling van vrouwen geboren in 1960 

  % van alle 
  vrouwen 

geen kinderen 18,5 

1 kind (totaal) 15,2 
 1 jongen 7,9  
 1 meisje 7,3  

2 kinderen (totaal) 40,1 
 2 jongens 10,1  
 1 jongen en 1 meisje 20,9 
 2 meisjes 9,1  

3 kinderen (totaal) 18,2  
 3 jongens 2,5  
 2 jongens en 1 meisje 7,3  
 1 jongen en 2 meisjes 6,3  
 3 meisjes 2,1  

4 of meer kinderen (totaal) 8,0  
 uitsluitend jongens 0,5  
 uitsluitend meisjes 0,5  
 
Een gezin met zowel jongens als meisjes noemt men een gemengd gezin. 

3p 14  Hoeveel procent van alle in 1960 geboren vrouwen zal volgens tabel 5 uiteindelijk een 
gemengd gezin hebben? Licht je antwoord toe. 
 
Neem in de rest van de opgave aan dat onder geboorte wordt verstaan de geboorte van één 
kind, dus geen twee- of meerlingen. 
 
Uit bevolkingsstatistieken van Nederland en andere West-Europese landen vanaf de 18e 
eeuw is duidelijk dat er steeds iets meer jongens dan meisjes geboren worden. 
Neem aan dat de kans op een jongen bij elke geboorte 0,51 is en dat op een zekere dag 
34 geboortes worden aangegeven bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 

4p 15  Bereken de kans dat die dag evenveel jongens als meisjes worden aangegeven. 
 
In het verleden hebben velen gezocht naar de factoren die het krijgen van een jongen dan 
wel een meisje zouden kunnen beïnvloeden. Een van de factoren die mogelijk van belang 
zijn, is de hormoonspiegel in het bloed van de ouders. Een aanwijzing hiervoor vormen de 
gegevens die men heeft verkregen over geboortes die tot stand kwamen na toediening van 
hormonen. Bij 900 van dergelijke geboortes kwam 412 keer een jongen ter wereld. 

7p 16  Onderzoek of je op grond hiervan mag concluderen dat bij dergelijke geboortes de kans op 
een jongen kleiner is dan 0,51. Neem hierbij een significantieniveau van 1%. 

tabel 5 
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Lentevoordeelweken 
 
 
Een supermarkt houdt elk jaar in de lente een actie onder de naam ’Lentevoordeelweken’. 
Tijdens die actie ontvangt iedere klant bij ten minste 50 euro aan boodschappen twee 
krasloten. Op elk kraslot staat één vakje. Als men dat openkrast, wordt de afbeelding van 
een kievitsei, een lammetje, een narcis of een vogelverschrikker zichtbaar. 
De klant moet direct aan de kassa, voordat hij de supermarkt heeft verlaten, de twee 
opengekraste krasloten inleveren. Wanneer op beide krasloten dezelfde afbeelding staat, 
wint de klant een tegoedbon. 
De kans op een tegoedbon hangt af van de verdeling van de vier afbeeldingen over de 
krasloten. 
 
Neem aan dat de vogelverschrikker op 10% van de krasloten voorkomt en de andere drie 
afbeeldingen elk op 30% van de krasloten. De krasloten liggen, in willekeurige volgorde, op 
een stapel bij de kassa. 
Een klant heeft zojuist twee krasloten ontvangen. 

3p 17  Bereken de kans dat de klant met deze twee krasloten een tegoedbon wint. 
 
De eigenaar van de supermarkt wil niet te veel tegoedbonnen weggeven. Daarom 
onderzoekt hij of een andere verdeling van de afbeeldingen over de krasloten gunstiger is. 
Hij gaat er daarbij van uit dat de vogelverschrikker met een kans k op de krasloten 
voorkomt en de overige drie afbeeldingen elk met een kans 1 1

3 3 k− . Daarmee kan hij 
uitrekenen hoe groot de kans is dat een klant met twee krasloten een tegoedbon wint. Die 
kans is gelijk aan: 
 
  P(tegoedbon met twee krasloten) 21 2 1

3 3 31 k k= − +  
 

5p 18  Toon aan dat de formule voor P(tegoedbon met twee krasloten) juist is. 
 
Met behulp van deze formule kan de eigenaar nu onderzoeken voor welke waarde van k de 
kans op een tegoedbon zo klein mogelijk is. 

4p 19  Voer dit onderzoek uit. 
 

 
 

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Inzenden scores 

Uiterlijk op 5 juni de scores van de 

alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 

op de daartoe verstrekte optisch leesbare 

formulieren naar de Citogroep zenden. 

Pagina: 1965Voor 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).



200018  CV17 2 Lees verder

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 

Vogels die voedsel zoeken 

Maximumscore 4 

1  • Stilstaan duurt telkens 5 seconden  1

• Tussen twee stops wordt 15 cm afgelegd  1

• De tijd tussen twee stops is 2,5 seconde  1

• De snelheid is 6 cm per seconde  1

Maximumscore 5 

2  • Stilstaan duurt telkens 7,5 seconden  1

• Tussen twee stops wordt 20 cm afgelegd  1

• Lopen duurt telkens 10 seconden  1

• de grafiek 2
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Maximumscore 8 

3  • de cumulatieve percentages 6, 
2
112 ,

4
125 ,

4
143 ,

4
373 ,

4
396  (en 100)  2

• de tekening op normaal waarschijnlijkheidspapier  2

• de conclusie dat de punten bij benadering op een rechte lijn liggen  1

• het aflezen van µ ≈ 7,6  1

• het aflezen van σ ≈ 4,0  1

• de toelichting op het aflezen, bijvoorbeeld met stippellijnen in de tekening  1

Indien de cumulatieve percentages niet zijn uitgezet boven de rechter klassengrenzen   −1

Maximumscore 4 

4  • Bij 8 meter hoort z ≈ 2,33  1

• Bij 6 meter hoort z = 1  1

• (2,33) ≈ 0,9901 en (1) ≈ 0,8413  1

• het percentage 14,9 (of 15)  1

of

bij gebruik van de GR: 

• het opschrijven van de juiste statistische functie met correct ingevulde gegevens  2

• het percentage 14,9 (of 15)  2

Reizen 

Maximumscore 7 

5  • 0,36⋅0,16 + 0,14⋅0,48 + 0,49⋅0,36  2

• De bijbehorende overgangskans is 0,3012  1

• P(nieuw wordt na 2 jaar kroon) = P(nieuw→kroon→kroon) + P(nieuw→gewoon→kroon)  2

• P(nieuw wordt na 2 jaar kroon) = 0,36⋅0,49+0,48⋅0,14 = 0,2436  2
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Maximumscore 5 

6  • het inzicht dat M⋅
25 25

75 75

x x

x x

=
− −

2

• 0,16⋅25 + 0,4x + 7,5 − 0,1x  25  1

• x = 45 dus 45% gewone leden  1

• Er blijven 100 − 25 − 45 = 30% kroonleden over  1

of

• het inzicht dat een voldoend hoge macht van M berekend moet worden  1

• het, bijvoorbeeld met de GR, berekenen van, bijvoorbeeld, M
 25

2

• de conclusie dat, op grond van overeenstemmende kolommen, er stabiliteit bereikt is  1

• de conclusie dat er in dat geval 45% gewone leden en 30% kroonleden zijn  1

Maximumscore 5 

7  • P(nieuw → kroon → kroon) = P(nieuw boekt in het 1e jaar 2 reizen) = 0,25  2

• P(nieuw → gewoon → kroon) = 0,6⋅0,65 = 0,39  2

• P(nieuw wordt na 2 jaar kroon) = 0,25 + 0,39 = 0,64 dus 64%  1

Maximumscore 5 

8  • nieuw  kroonlid: 0,25 × 48 = 12  1

• gewoon lid  kroonlid: 0,15 × 140 + (0,50 + 0,15) × 120 = 21 + 78 = 99  1

• kroonlid  kroonlid:  

0,25 × 44 + (0,65 + 0,15) × 80 + (0,20 + 0,45 + 0,35) × 30 = 11 + 64 + 30 = 105  2

• totaal aantal kroonleden: 216  1

Energiebronnen 

Maximumscore 3 

9  • f = 0,5 1

• 1
1

f

f
=

−
1

• aflezen bij 10
0
 levert jaartal 1877 (of 1875, 1876, 1878 of 1879)  1

Maximumscore 4 

10  • De afgeleide is 
( )2

1

1 f−
2

• Deze afgeleide is altijd positief (als 0 < f < 1)   1

•
1

f

f−
 neemt toe als f toeneemt  1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 5 

11  • 3,03⋅0,96
t = 0,0023⋅1,05

t
1

•
0,96 0,0023

1,05 3,03

t

= 1

•

0,0023
log

3,03

0,96
log

1,05

t = 1

• t ≈ 80,2 1

• Dit komt overeen met het jaar 1930  1

of

• het invoeren in de GR van de formules 3,03 0,96ty = ⋅  en 0,0023 1,05ty = ⋅    2

• Voor het snijpunt geldt: t ≈ 80,2  2

• Dit komt overeen met het jaar 1930  1

Maximumscore 4 

12  • g is ook 1,05 want de grafiek van gas is evenwijdig aan die van olie  2

• Bij het jaar 1902 hoort de waarde 10
−2

 dus 10
−2 = a⋅1,05

52
1

•

2

52

10
0,0008

1,05
a

−
= ≈ 1

of

• het aflezen van 2 punten, bijvoorbeeld (1902, 10
−2

) en (1950, 10−1) 1

• de groeifactor over 48 jaar is 10 dus g = 48

1

10 ≈ 1,05  1

• Bij het jaar 1902 hoort de waarde 10
–2

 dus 10
−2 = a⋅1,05

52
1

•

2

52

10
0,0008

1,05
a

−
= ≈ 1

Maximumscore 5 

13  • Bij 3,5% stijging per jaar is de groeifactor 1,035  1

• Dat is een groeifactor van ongeveer 2 per 20 jaar   1

• Het gasverbruik van een periode van 20 jaar is in de volgende periode dus verdubbeld  2

• In figuur 3 is iedere volgende rechthoek inderdaad twee keer zo groot als de vorige  1

of

• In figuur 3 is iedere volgende rechthoek twee keer zo groot als de vorige  1

• Het gasverbruik van een periode van 20 jaar is in de volgende periode dus verdubbeld  2

• Dat is een groeifactor van ongeveer 2 per 20 jaar   1

• Dat betekent een groeifactor 1,035 per jaar en dat komt overeen met 3,5% stijging per jaar  1

Jongen of meisje 

Maximumscore 3 

14  • de percentages 20,9; 7,3 en 6,3  1

• het percentage 7 1

• het antwoord 41,5 1

Opmerking 

Als een antwoord is berekend door de betreffende percentages uit de rechterkolom van 

tabel 5 op te tellen, ten hoogste 2 punten toekennen voor deze vraag. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 4 

15  • het gebruik van de binomiale verdeling met n = 34 en p = 0,51  1

• De kans is per mogelijkheid 0,51
17⋅ 0,49

17
1

• Het aantal mogelijkheden is   1

• het antwoord 0,1349 (of 13%)  1

of

• bij gebruik van de GR: het instellen op de niet-cumulatieve binomiale verdeling  

met P(X = 17) 2

• n = 34 en p = 0,51 1

• het antwoord 0,1349  1

Opmerking 

Als de normale benadering gekozen wordt, hiervoor geen punten in mindering brengen. 

Maximumscore 7 

16  • het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,51 getoetst wordt tegen p < 0,51  1

• de opmerking dat P(X ≤ 412 n = 900 en p = 0,51) berekend moet worden  1

• µ = 0,51⋅900 = 459  1

• ≈ 900 0,51 0,49⋅ ⋅ ≈ 15 1

• x = 412,5 geeft z ≈ −3,1  1

• de overschrijdingskans is 0,001  1

• De conclusie is gerechtvaardigd, omdat 0,001 < 0,01  1

of

• het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,51 getoetst wordt tegen p < 0,51  1

• Het kritieke gebied bestaat uit de getallen k waarvoor  

P(X ≤ k n = 900 en p = 0,51) < 0,01  1

• µ = 0,51⋅900 = 459 1

• ≈ 900 0,51 0,49⋅ ⋅ ≈ 15 1

•

1

2
459

2,33
15

k + −
< − 1

• k ≤ 423 1

• De conclusie is gerechtvaardigd, omdat 412 < 423  1

of

• het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,51 getoetst wordt tegen p < 0,51  1

• de opmerking dat P(X ≤ 412 n = 900 en p = 0,51) berekend moet worden  1

bij gebruik van de GR: 

• het opschrijven van de cumulatieve binomiale verdelingsfunctie   3

• De overschrijdingskans is 0,001  1

• De conclusie is gerechtvaardigd, omdat 0,001 < 0,01  1

Opmerking 

Als (zonder toelichting) gebruik wordt gemaakt van de test-optie van de GR ten hoogste 

6 punten toekennen indien deze test-optie gebruik maakt van een normale benadering 

zonder continuïteitscorrectie. 

Lentevoordeelweken 

Maximumscore 3 

17  • kans = P(2 keer kievitsei) + P(2 keer lammetje) + P(2 keer narcis) +  

P(2 keer vogelverschrikker)  1

• kans = 2 2 2 2( 0 ,30) ( 0 , 30) ( 0 ,30) ( 0 ,10 )+ + + 1

• kans = 0,28 1

Antwoorden Deel-

scores

34

17
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Maximumcore 5  

18  • P(tegoedbon met twee krasloten) = 2 21 1

3 3
3 ( )k k+ ⋅ − 2

• P(tegoedbon met twee krasloten) = 2 21 2 1

9 9 9
3 ( )k k k+ ⋅ − + 1

• P(tegoedbon met twee krasloten) =   1

• P(tegoedbon met twee krasloten) =   1

Maximumscore 4 

19  • P′ 2 2

3 3
2 k= − 1

•
2 2

3 3
2 0k − = 1

•
1

4
k = 1

• een toelichting dat P(tegoedbon met twee krasloten) inderdaad een minimum heeft bij 
1

4
k = , bijvoorbeeld door middel van de opmerking dat de grafiek van P(tegoedbon met 

twee krasloten) een dalparabool is  1

of

• De grafiek van P(tegoedbon met twee krasloten) is een dalparabool, dus is er sprake van een 

minimum 1

• Dan moet gelden 
2

b
k

a

−= 1

• dus 

2

3

2

3
2

k = 1

•
1

4
k = 1

of

• een tekening van de grafiek van 21 2 1

3 3 3
1y x x= − +  met domein [0, 1] of groter met 

behulp van de GR 2

• met behulp van een relevante GR-functie de gevraagde waarde zoeken  1

• 1

Indien als gevolg van het hanteren van decimale benaderingen een andere waarde voor k

dan 
4
1  (of 0,25) gevonden wordt    −1

Antwoorden Deel-

scores

Einde 

2 21 2 1

3 3 3
k k k+ − +

21 2 1

3 3 3
1 k k− +

1

4
k =
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Tijdvak 1
Dinsdag 28 mei

13.30–16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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 81 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 2 en 3 is een 
bijlage toegevoegd. 
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Vogels die voedsel zoeken 
 
 
Vogels die voedsel zoeken op de grond vertonen vaak een karakteristiek patroon van lopen 
en stilstaan. In figuur 1 is dit patroon voor twee vogelsoorten schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het patroon van soort I heeft de volgende drie kenmerken:  

• het stilstaan duurt telkens 2
12  seconden; 

• tussen twee stops legt de vogel telkens 20 cm af; 
• tussen twee stops loopt de vogel met een snelheid van 4 cm per seconde. 

 
4p 1  Lees uit figuur 1 af wat deze drie kenmerken zijn van het patroon van soort II. 

 
Om van een andere vogel (soort III) dit patroon te bepalen, is zo'n vogel gedurende een 
reeks van 24 keer lopen-en-stilstaan geobserveerd. 
De vogel stond in totaal 180 seconden stil.  
De afgelegde afstand was in totaal 480 cm. 
Het geheel duurde 420 seconden. 
 

5p 2  Teken in het assenstelsel op de bijlage een grafiek zoals figuur 1 van het patroon van deze 
vogel voor ten minste 45 seconden. Geef een toelichting. 
 
Vogels die hun voedsel in bomen en struiken zoeken, doen dat vaak bij voorkeur op een 
specifieke hoogte. 
Gedurende een winter zijn in een bos voedselzoekende vogels geobserveerd. In tabel 1 staat 
de verdeling over verschillende hoogtes van 400 waarnemingen bij pimpelmezen. 
 
400 waarnemingen bij pimpelmezen 
 
hoogte in meters <1,5 1,5−3 3−5 5−7 7−10 10−15 >15 

aantal waarnemingen 24 26 51 72 122 92 13 
 

8p 3  Toon aan dat de waargenomen hoogtes bij benadering normaal verdeeld zijn; maak gebruik 
van het normaal waarschijnlijkheidspapier op je bijlage. Lees uit je tekening af hoe groot 
het gemiddelde en de standaardafwijking van deze verdeling zijn. Geef beide antwoorden in 
dm nauwkeurig. Licht je werkwijze toe. 
 

50
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soort IIsoort II

soort Isoort I

figuur 1 

tabel 1 
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De hoogtes waarop boomklevers en glanskoppen werden waargenomen, waren ook bij 
benadering normaal verdeeld. Per soort staan het gemiddelde en de standaardafwijking van 
deze waargenomen hoogtes in tabel 2 in meters vermeld. 
 
soort gemiddelde hoogte standaardafwijking 
boomklevers 10,0 4,0 
glanskoppen  4,5 1,5 

 
Uit de gegevens kun je afleiden dat ongeveer 15% van de boomklevers werd waargenomen 
op een hoogte tussen 6,0 en 8,0 meter.  

4p 4  Toon aan met een berekening dat bij glanskoppen ook ongeveer 15% werd waargenomen op 
een hoogte tussen 6,0 en 8,0 meter.  

tabel 2 
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Sparen 
 
 
De ouders van Suze openen bij haar geboorte een spaarrekening voor haar. De rente op deze 
spaarrekening is 4% per jaar en we gaan er in deze opgave van uit dat dit 18 jaar lang zo 
blijft. Zij willen dat Suze 18 jaar later, op haar 18e verjaardag, de beschikking krijgt over 
dit geld. Er moet dan 10 000 euro op deze rekening staan.  
 
Suze leert sparen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suze’s ouders overwegen twee mogelijkheden om voor haar te gaan sparen. 
De eerste mogelijkheid is bij de geboorte van Suze eenmalig een bedrag te storten, zodanig 
dat dit na 18 jaar met rente is aangegroeid tot 10 000 euro. 

4p 5  Bereken welk bedrag de ouders van Suze daartoe bij haar geboorte moeten storten. 
 
De tweede mogelijkheid is om jaarlijks een vast bedrag te sparen. De eerste keer wordt bij 
de geboorte van Suze een bedrag gestort. Elk volgend jaar wordt op haar verjaardag weer 
datzelfde bedrag gestort. In totaal storten haar ouders 18 keer dat bedrag. Uiteindelijk moet 
er weer 10 000 euro op haar 18e verjaardag op de rekening staan. 
De vader van Suze denkt te weten hoe hij het jaarlijkse bedrag b moet uitrekenen. Hij lost 
daartoe de volgende vergelijking op: 
 

  
181,04 1

10 000
1,04 1

b
−

⋅ =
−

 

 
3p 6  Bereken de waarde van dit jaarlijkse bedrag b in deze vergelijking. 

 
Later bedenkt Suze’s vader dat de gevonden oplossing niet juist is. Hij komt daar achter, 

doordat hij bedenkt dat 
181,04 1

1,04 1
b

−
⋅

−
 hetzelfde is als de volgende optelling: 

 
  17 16 21,04 1,04 ... 1,04 1,04b b b b b⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +  
 
Hij had zich laten misleiden doordat deze optelling wel het juiste aantal termen (namelijk 
18) bevat. Toch geeft de oplossing b van de vergelijking niet het juiste jaarlijks te storten 
bedrag, omdat er na de laatste storting nog een jaar rente op de rekening wordt ontvangen. 

5p 7  Bereken het juiste jaarlijks te storten bedrag, zodat Suze op haar 18e verjaardag 10 000 euro 
op haar rekening heeft staan. 

foto 
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Jongen of meisje 
 
 
In 1988 vond het Onderzoek Gezinsvorming plaats. Hierbij werd onder andere de 
gezinssamenstelling onderzocht (hoeveel kinderen, hoeveel meisjes, enzovoort). Men 
waagde zich vervolgens ook aan voorspellingen hoe gezinnen in de toekomst samengesteld 
zullen zijn. Daarbij beperkten de onderzoekers zich tot een voorspelling over de gezinnen 
van vrouwen die geboren zijn in 1960. De resultaten staan in tabel 3. 
 
Verwachte uiteindelijke gezinssamenstelling van vrouwen geboren in 1960 

 % van alle  % van vrouwen  
 vrouwen met kinderen 

geen kinderen 18,5 

1 kind (totaal) 15,2 18,7 
 1 jongen  7,9 9,7 
 1 meisje  7,3 9,0 

2 kinderen (totaal) 40,1 49,2 
 2 jongens 10,1 12,4 
 1 jongen en 1 meisje 20,9 25,6 
 2 meisjes  9,1 11,2 

3 kinderen (totaal) 18,2 22,3 
 3 jongens  2,5 3,0 
 2 jongens en 1 meisje  7,3 9,0 
 1 jongen en 2 meisjes  6,3 7,7 
 3 meisjes  2,1 2,6 

4 of meer kinderen (totaal)  8,0 9,8 
 uitsluitend jongens  0,5 0,6 
 uitsluitend meisjes  0,5 0,6 
 
Een gezin met zowel jongens als meisjes noemt men een gemengd gezin. 

3p 8  Hoeveel procent van alle in 1960 geboren vrouwen zal volgens tabel 3 uiteindelijk een 
gemengd gezin hebben? Licht je antwoord toe. 
 
In tabel 3 staat in de rechterkolom het getal 18,7. 

3p 9  Laat zien hoe dit getal afgeleid kan worden uit de gegevens in de kolom met opschrift 
’% van alle vrouwen’. 
 
Uit bevolkingsstatistieken van Nederland en andere West-Europese landen vanaf de 
18e eeuw is duidelijk dat er steeds iets meer jongens dan meisjes geboren worden. We 
kunnen nagaan dat de gegevens in tabel 3 hiermee in overeenstemming zijn. We nemen 
daarbij 5000 gezinnen met kinderen als uitgangspunt. We kunnen nu een schatting maken 
van het totaal aantal jongens dat in de gezinnen met 1, 2 of 3 kinderen voorkomt. De 
gezinnen met 4 of meer kinderen laten we daarbij buiten beschouwing. We kunnen 
berekenen dat er in deze 5000 gezinnen in totaal meer jongens dan meisjes worden geboren.  

6p 10  Voer deze berekening uit.  
 
Neem voor de volgende vraag aan dat onder geboorte wordt verstaan de geboorte van  
één kind, dus geen twee- of meerlingen. 
Neem aan dat de kans op een jongen bij elke geboorte 0,51 is en dat op een zekere dag 
34 geboortes worden aangegeven bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. 

4p 11  Bereken de kans dat die dag evenveel jongens als meisjes worden aangegeven. 
 

tabel 3 
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Leidingwater 
 
 
Voor de levering van leidingwater brengen de waterleidingmaatschappijen elk jaar kosten in 
rekening. Deze kosten bestaan onder andere uit verbruikskosten, vastrecht en BTW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaar 1999 gaat de WMO, de Waterleiding Maatschappij Overijssel, bij de berekening 
van de kosten als volgt te werk: 

• elke m3 water kost ƒ 2,45 
• het vastrecht per jaar bedraagt ƒ 30,– 
• over de eerste ƒ 60,– (inclusief het vastrecht) betaalt de afnemer 6% BTW en over de rest 

17,5%. 
 
In 1999 gebruikt het Overijsselse gezin Akink 130 m3 water. Dit gezin betaalt hiervoor  
ƒ 54,09 aan BTW. 

3p 12  Laat door een berekening zien dat dit BTW-bedrag juist is. 
 
Voor de berekening van de jaarlijkse kosten 1999K  in het jaar 1999 kunnen we een formule 
opstellen. Deze formule ziet er, vanaf een bepaald jaarlijks verbruik, als volgt uit: 
 
  1999 2 ,87875 28,35K x= ⋅ +  
 
In deze formule is 1999K  in guldens en is x het jaarlijks verbruik van water in m3. 
 
Deze formule is geldig voor elk jaarlijks verbruik, behalve wanneer dit erg laag is. Dat 
komt door het feit dat men 6% BTW over de eerste ƒ 60,– betaalt en over de rest 17,5%. 

4p 13  Bereken vanaf welk jaarlijks verbruik de formule voor 1999K  geldig is. 
 
Vanaf het jaar 2000 is de berekeningswijze voor de kosten veranderd. Het BTW-tarief is 
veranderd en bovendien is er de zogenoemde waterbelasting bijgekomen. 
Dat is reden voor de WMO om de afnemers hierover in te lichten. In een folder schrijven zij 
op welke wijze de kosten in het jaar 2000 berekend worden. 
 

tekening 
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In het jaar 2000 gaat men bij de berekening van de kosten als volgt te werk: 
• elke m3 water kost ƒ 2,50 
• het vastrecht per jaar bedraagt ƒ 30,60 
• over elke m3 water betaalt de afnemer ƒ 0,285 aan waterbelasting. Dit geldt alleen voor de 

eerste 300 m3 water. Het verbruik boven de 300 m3 is vrijgesteld van waterbelasting.  
• over het totaal van deze bedragen betaalt de afnemer 6% BTW. 

 
Het gezin Akink dat per jaar altijd 130 m3 water verbruikt, moet volgens de nieuwe 
berekening ƒ 13,62 meer betalen dan volgens de oude berekening, zo is na te rekenen. Het 
bedrag dat dit gezin aan BTW moet betalen is in 2000 echter lager dan in 1999. In 1999 
betaalt het gezin Akink (zie vraag 12) ƒ 54,09 aan BTW. 

3p 14  Bereken voor dit gezin het BTW-verschil tussen 1999 en 2000. 
 
Voor de berekening van de jaarlijkse kosten 2000K  in het jaar 2000 moeten we onderscheid 
maken tussen een jaarlijks verbruik van ten hoogste 300 m3 en een jaarlijks verbruik van 
meer dan 300 m3. 
Wanneer het jaarlijks verbruik ten hoogste 300 m3 bedraagt, dan ziet een formule voor 

2000K  er als volgt uit: 
 
  2000 2 ,9521 32, 436K x= ⋅ +  met 300x ≤  
 
Ook hier is 2000K  in guldens en x het jaarlijks verbruik van water in m3. 

4p 15  Leid deze formule af. 
 
Met de invoering van de waterbelasting wil de overheid het waterverbruik verminderen. 
Mevrouw Akink wil weten of de nieuwe berekeningswijze bij elk jaarverbruik van ten 
minste 130 m3 een hoger bedrag oplevert dan de oude berekeningswijze.  

6p 16  Onderzoek of dit inderdaad het geval is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Lentevoordeelweken 
 
 
Een supermarkt houdt elk jaar in de lente een actie onder de naam ’Lentevoordeelweken’. 
Tijdens die actie ontvangt iedere klant bij ten minste 50 euro aan boodschappen twee 
krasloten. Op elk kraslot staat één vakje. Als men dat openkrast, wordt de afbeelding van 
een kievitsei, een lammetje, een narcis of een vogelverschrikker zichtbaar. 
De klant moet direct aan de kassa, voordat hij de supermarkt heeft verlaten, de twee 
opengekraste krasloten inleveren. Wanneer op beide krasloten dezelfde afbeelding staat, 
wint de klant een tegoedbon. 
De kans op een tegoedbon hangt af van de verdeling van de vier afbeeldingen over de 
krasloten. 
 
Neem aan dat de vogelverschrikker op 10% van de krasloten voorkomt en de andere drie 
afbeeldingen elk op 30% van de krasloten. De krasloten liggen, in willekeurige volgorde, op 
een stapel bij de kassa. 
Een klant heeft zojuist twee krasloten ontvangen. 

3p 17  Bereken de kans dat de klant met deze twee krasloten een tegoedbon wint. 
 
De eigenaar van de supermarkt wil niet te veel tegoedbonnen weggeven. Daarom 
onderzoekt hij of een andere verdeling van de afbeeldingen over de krasloten gunstiger is. 
Hij gaat er daarbij van uit dat de vogelverschrikker met een kans k op de krasloten 
voorkomt en de overige drie afbeeldingen elk met een kans 1 1

3 3 k− . Daarmee kan hij 
uitrekenen hoe groot de kans is dat een klant met twee krasloten een tegoedbon wint. Die 
kans is gelijk aan: 
 
  P(tegoedbon met twee krasloten) = 21 2 1

3 3 3
1 k k− +  

 
Met behulp van deze formule kan de eigenaar nu onderzoeken voor welke waarde van k de 
kans op een tegoedbon zo klein mogelijk is. 

4p 18  Voer dit onderzoek uit. 
 
De eigenaar van de supermarkt overweegt de mogelijkheid om elke klant die ten minste  
50 euro aan boodschappen besteedt, niet twee, maar drie krasloten te geven. De klant wint 
dan een tegoedbon wanneer ten minste twee keer de vogelverschrikker op deze drie 
krasloten voorkomt.  
Veronderstel dat de vier afbeeldingen in gelijke mate verdeeld zijn over de krasloten.  

5p 19  Bereken de kans dat een klant in deze situatie een tegoedbon wint. 
 

 
Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Inzenden scores 

Uiterlijk op 5 juni de scores van de 

alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 

op de daartoe verstrekte optisch leesbare 

formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 81 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 

Vogels die voedsel zoeken 

Maximumscore 4 

1  • Stilstaan duurt telkens 5 seconden 1

• Tussen twee stops wordt 15 cm afgelegd 1

• De tijd tussen twee stops is 2,5 seconde 1

• De snelheid is 6 cm per seconde 1

Maximumscore 5 

2  • Stilstaan duurt telkens 7,5 seconden 1

• Tussen twee stops wordt 20 cm afgelegd 1

• Lopen duurt telkens 10 seconden 1

• de grafiek 2
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Maximumscore 8 

3  • de cumulatieve percentages 6, 
2
112 ,

4
125 ,

4
143 ,

4
373 ,

4
396  (en 100) 2

• de tekening op normaal waarschijnlijkheidspapier 2

• de conclusie dat de punten bij benadering op een rechte lijn liggen 1

• het aflezen van µ ≈ 7,6 1

• het aflezen van σ ≈ 4,0 1

• de toelichting op het aflezen, bijvoorbeeld met stippellijnen in de tekening 1

Indien de cumulatieve percentages niet zijn uitgezet boven de rechter klassengrenzen   −1

Maximumscore 4 

4  bij gebruik van de GR: 

• het opschrijven van de juiste statistische functie met correct ingevulde gegevens 2

• het percentage 14,9 (of 15) 2

of

• Bij 8 meter hoort z ≈ 2,33 1

• Bij 6 meter hoort z = 1 1

• (2,33) ≈ 0,9901 en (1) ≈ 0,8413 1

• het percentage 14,9 (of 15) 1

Sparen 

Maximumscore 4 

5  • De groeifactor per jaar is 1,04 1

• De groeifactor over 18 jaar is 181,04 1

• het opstellen van de vergelijking 181,04 10000k ⋅ = 1

• de oplossing k = 4936,28 euro (of 4936 euro) 1
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Maximumscore 3 

6  • 

181,04 1
25,6454

1,04 1

−
≈

−
1

• 25,6454 10000b⋅ = 1

• 10000 : 25,6454b = ≈ 389,93 (of 390) 1

Maximumscore 5 

7  • het opstellen van de nieuwe vergelijking 

181,04 1
1,04 10000

1,04 1
b

−
⋅ ⋅ =

−
2

•

181,04 1
10000 :1,04 9615,38

1,04 1
b

−
⋅ = ≈

−
1

• 25,6454 ⋅ b = 9615,38 1

• b = 374,94 (of 375) 1

of  

• het opstellen van de nieuwe vergelijking 

181,04 1
1,04 10000

1,04 1
b

−
⋅ ⋅ =

−
2

• 26,67123⋅b = 10000 2

• b ≈ 374,94 (of 375) 1

of

• De fout bij de eerder gevonden oplossing zat in het niet meerekenen van de laatste keer 4% 

rente  2

• De correcte startwaarde vind je door 389,93 door 1,04 te delen 2

• Dat levert 374,93 (of 375) 1

Jongen of meisje 

Maximumscore 3 

8  • de percentages 20,9; 7,3 en 6,3 1

• het percentage 7 1

• het antwoord 41,5 1

Opmerking 

Als een antwoord is berekend door de betreffende percentages uit de rechterkolom van 

tabel 3 op te tellen, ten hoogste 2 punten toekennen voor deze vraag.

Maximumscore 3 

9  • 81,5% van alle vrouwen zal kinderen hebben  1

• Van deze vrouwen heeft 
15 , 2

81,5
100% 18,7%⋅ ≈  één kind 2

Maximumscore 6 

10  • een schatting van het aantal kinderen in deze gezinnen:  

(0,187 + 2⋅0,492 + 3⋅0,223)⋅5000 = 9200 2

• een schatting van het aantal jongens in 1-kind-gezinnen: 0,097⋅5000 = 485 1

• een schatting van het aantal jongens in 2-kind-gezinnen: (2⋅0,124 + 0,256)⋅5000 = 2520 1

• een schatting van het aantal jongens in 3-kind-gezinnen:  

(3⋅0,03 + 2⋅0,09 + 0,077)⋅5000 = 1735 1

• Het totaal aantal jongens is 4740 en het totaal aantal meisjes is 4460 1

Opmerking 

Als de percentages uit de eerste kolom zijn gebruikt, ten hoogste 4 punten toekennen voor 

deze vraag. 

Antwoorden Deel-
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34

17







Maximumscore 4 

11  • het gebruik van de binomiale verdeling met n = 34 en p = 0,51 1

• De kans is per mogelijkheid 0,51
17⋅ 0,49

17 
1

• Het aantal mogelijkheden is 1

• het antwoord 0,1349 (of 13%) 1

of

• het instellen van de GR op de niet-cumulatieve verdeling met P(X = 17) 2

• n = 34 en p = 0,51 1

• het antwoord 0,1349 1

Opmerking 

Als, al dan niet met de GR, gekozen wordt voor een benadering met behulp van de normale 

verdeling ten hoogste 3 punten toekennen voor deze vraag. 

Leidingwater 

Maximumscore 3 

12  • In 1999 is het bedrag zonder BTW: 2,45⋅130 + 30 = ƒ 348,50 1

• 6% BTW op de eerste ƒ 60,– levert: 60⋅0,06 = ƒ 3,60 1

• Met 17,5% BTW op de overige ƒ 288,50 levert dit voor 1999:  

0,175⋅288,50 + 3,60 ≈ ƒ 54,09 1

Maximumscore 4 

13  • 6% over de eerste ƒ 60,– (inclusief vastrecht) leidt tot 6% over de eerste 60 – 30 = ƒ 30,– 

ten laste van het waterverbruik 2

• ƒ 2,45 per m
3
 leidt tot 

30

2,45
≈ 12,24 m

3
2

Maximumscore 3 

14  • In 2000 is het bedrag zonder BTW en waterbelasting: 2,50⋅130 + 30,60 = ƒ 355,60 1

• Met waterbelasting en 6% BTW levert dit aan BTW: (355,60 + 130⋅0,285)⋅0,06 ≈ ƒ 23,56 1

• In 2000 wordt er 54,09 – 23,56 = ƒ 30,53 minder BTW betaald dan in 1999 1

of

• Er is in 2000 meer aan water, waterbelasting en vastrecht betaald: ƒ 6,50, ƒ 37,05 en ƒ 0,60 1

• In totaal is er ƒ 44,15 meer betaald 1

• De rekening is ƒ 13,62 hoger dus in 2000 is er 44,15 – 13,62 = ƒ 30,53 minder aan BTW 

betaald 1

Maximumscore 4 

15  • het bedrag in 2000 zonder BTW en waterbelasting: 2,50⋅x + 30,60 1

• Met waterbelasting levert dit: 2,50⋅x + 30,60 + 0,285⋅x = 2,785⋅x + 30,60 1

• met 6% BTW: K2000 = (2,785⋅x + 30,60) ⋅ 1,06 = 2,9521⋅x + 32,436 2

of

• Voor, bijvoorbeeld, 130 m
3
 wordt in 2000 in totaal (2,50⋅130+30,60+0,285⋅130)⋅1,06 ≈

ƒ 416,21 betaald 1

• Voor, bijvoorbeeld, 200 m
3
 wordt in 2000 in totaal (2,50⋅200+30,60+0,285⋅200)⋅1,06 ≈

ƒ 622,86 betaald 1

• De bijbehorende richtingscoëfficiënt is (ongeveer) 
622,86 416, 21

2,9521
200 130

−
≈

−
1

• het verder opstellen van de betreffende lineaire functie  1

Opmerking 

Als deze vraag slechts beantwoord wordt door het invullen en controleren van een of meer 

concrete getallenvoorbeelden, geen punten toekennen voor deze vraag. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 6 

16  • In 1999 is de prijs per m
3
 gelijk aan (ongeveer) ƒ 2,88 2

• In 2000 is de prijs per m
3
 bij een verbruik groter dan 300 m

3
 gelijk aan 2,50⋅1,06 = ƒ 2,65 2

• Omdat 2,65 < 2,88 zal de nieuwe berekeningswijze op den duur goedkoper zijn dan de 

berekeningswijze in 1999 2

of  

• K2000(300) ≈ 918,07 1

• Als x > 300 dan is K2000 = 918,07 + (x − 300) ⋅ 2,5 ⋅ 1,06 1

• K2000 = 2,65⋅x + 123,07 1

• Uit 2,65⋅x + 123,07 = 2,87875⋅x + 28,35 volgt: x ≈ 414 (m
3
) 2

• Als er meer dan 414 m
3
 verbruikt wordt, levert de nieuwe berekeningswijze een lager 

bedrag op dan de oude berekeningswijze 1

of

• K2000(300) ≈ 918,07 1

• Als x > 300 dan is K2000 = 918,07 + (x − 300) ⋅ 2,5 ⋅ 1,06 1

• K2000 = 2,65⋅x + 123,07 1

• K1999(300) ≈ 891,98 < K2000(300) 1

• Omdat het hellingsgetal van K1999 groter is dan het hellingsgetal van K2000 voor x > 300 zal 

de grafiek van K1999 vanaf een zekere x-waarde boven de grafiek van K2000 komen 1

• Vanaf deze x-waarde levert de nieuwe berekeningswijze een lager bedrag op dan de oude 1

of

een aanpak waar bij een waarde (of diverse waarden) van het waterverbruik berekend wordt 

hoe groot K1999 en K2000 zijn, bijvoorbeeld: 

• K2000(500) = ((500⋅2,5 + 30,6) + 300⋅0,285)⋅1,06 ≈ 1448,07 2

• K1999(500) = 2,87875⋅500 + 28,35 ≈ 1467,73 2

• K1999(500) > K2000 (500) 1

• de conclusie: de nieuwe berekeningswijze levert niet altijd een hoger bedrag op 1

Opmerking 

Als bij deze laatste wijze van beantwoorden slechts waterverbruiken van kosten voorzien 

zijn waarbij de oude berekeningswijze een lager bedrag oplevert dan de nieuwe, geen 

punten voor deze vraag toekennen indien dit slechts waterverbruiken van ten hoogste 

300 m
3
 betreft. Als het om waterverbruiken tussen 300 m

3
 en 414 m

3
 handelt, ten hoogste 

3 punten toekennen voor deze vraag. In dit geval levert iedere correct berekende kostenpost 

1 punt op. 

Lentevoordeelweken 

Maximumscore 3 

17  • kans = P(2 keer kievitsei) + P(2 keer lammetje) + P(2 keer narcis) +  

P(2 keer vogelverschrikker) 1

• kans = 2 2 2 2( 0 ,30) ( 0 ,30) ( 0 ,30) ( 0 ,10 )+ + + 1

• kans = 0,28 1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 4 

18  • een tekening van de grafiek van 21 2 1

3 3 3
1y x x= − +  met domein [0, 1] of groter met 

behulp van de GR 2

• met behulp van een relevante GR-functie de gevraagde waarde zoeken 1

•
1

4
k = 1

of

• De grafiek van P(tegoedbon met twee krasloten) is een dalparabool, dus is er sprake van een 

minimum 1

• Dan moet gelden
2

b
k

a

−= 1

• dus 

2

3

2

3
2

k = 1

•
1

4
k = 1

Indien als gevolg van het hanteren van decimale benaderingen een andere waarde voor k

dan 1

4
 (of 0,25) gevonden wordt    −1

Maximumscore 5 

19  • P(3 keer vogelverschrikker) = 1 3

4
( ) 1

• P(2 keer vogelverschrikker) = 31 2

4 4
3 ( ) ( )⋅ ⋅ 2

• kans op tegoedbon = 1 3

4
( ) +

31 2

4 4
3 ( ) ( )⋅ ⋅ 1

• kans op tegoedbon = 10

64
( 0 ,156)≈ 1

of

• bij gebruik van de GR: de keuze van de niet-cumulatieve binomiale kansverdeling met n = 3 

en p = 0,25 1

• P(3 keer vogelverschrikker) ≈ 0,0156 1

• P(2 keer vogelverschrikker) ≈ 0,1406  1

• kans op tegoedbon = 0,0156 + 0,1406 1

• kans op tegoedbon is (ongeveer) 0,156 1

of

• kans op tegoedbon = 1 − P(ten hoogste 1 vogelverschrikker) 1

• P(ten hoogste 1 vogelverschrikker) ≈ 0,844 met behulp van cumulatieve binomiale 

kansverdeling met n = 3 en p = 0,25 op de GR berekenen 3

• kans op tegoedbon is (ongeveer) 0,156 1

Antwoorden Deel-

scores
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Tijdvak 1
Dinsdag 28 mei

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
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 20 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 2, 3, 5 en 18 is 
een bijlage toegevoegd. 
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Vogels die voedsel zoeken 
 
 
Vogels die voedsel zoeken op de grond vertonen vaak een karakteristiek patroon van lopen 
en stilstaan. In figuur 1 is dit patroon voor twee vogelsoorten schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het patroon van soort I heeft de volgende drie kenmerken:  

• het stilstaan duurt telkens 2
12  seconden; 

• tussen twee stops legt de vogel telkens 20 cm af; 
• tussen twee stops loopt de vogel met een snelheid van 4 cm per seconde. 

 
4p 1  Lees uit figuur 1 af wat deze drie kenmerken zijn van het patroon van soort II. 

 
Om van een andere vogel (soort III) dit patroon te bepalen, is zo’n vogel gedurende een 
reeks van 24 keer lopen-en-stilstaan geobserveerd. 
De vogel stond in totaal 180 seconden stil.  
De afgelegde afstand was in totaal 480 cm. 
Het geheel duurde 420 seconden. 
 

5p 2  Teken in het assenstelsel op de bijlage een grafiek zoals figuur 1 van het patroon van deze 
vogel voor ten minste 45 seconden. Geef een toelichting. 
 
Vogels die hun voedsel in bomen en struiken zoeken, doen dat vaak bij voorkeur op een 
specifieke hoogte. 
Gedurende een winter zijn in een bos voedselzoekende vogels geobserveerd. In tabel 1 staat 
de verdeling over verschillende hoogtes van 400 waarnemingen bij pimpelmezen. 
 
400 waarnemingen bij pimpelmezen 
 
hoogte in meters <1,5 1,5−3 3−5 5−7 7−10 10−15 >15 

aantal waarnemingen 24 26 51 72 122 92 13 
 

8p 3  Toon aan dat de waargenomen hoogtes bij benadering normaal verdeeld zijn; maak gebruik 
van het normaal waarschijnlijkheidspapier op je bijlage. Lees uit je tekening af hoe groot 
het gemiddelde en de standaardafwijking van deze verdeling zijn. Geef beide antwoorden in 
dm nauwkeurig. Licht je werkwijze toe. 
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figuur 1 

tabel 1 
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De hoogtes waarop boomklevers en glanskoppen werden waargenomen, waren ook bij 
benadering normaal verdeeld. Per soort staan het gemiddelde en de standaardafwijking van 
deze waargenomen hoogtes in tabel 2 in meters vermeld. 
 
soort gemiddelde hoogte standaardafwijking 
boomklevers 10,0 4,0 
glanskoppen 4,5 1,5 

 
Een onderzoeker let bij elk van beide vogelsoorten op de relatieve frequentie van de 
waarnemingen tussen 6,0 en 8,0 meter. 

4p 4  Onderzoek met een berekening of deze twee relatieve frequenties even groot zijn.  

tabel 2 
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Energiebronnen 
 
 
Hout was vroeger de belangrijkste energiebron. In het begin van de negentiende eeuw werd 
de rol van de belangrijkste energiebron overgenomen door kolen. De laatste jaren is het 
aandeel van olie en gas in het totale energieverbruik steeds groter geworden.  
In het boek ’Energie, een economisch perspectief ’ besteden de schrijvers Th. v.d. Klundert 
en H. Peer aandacht aan de ontwikkeling van energiebronnen. Zij gebruiken daarbij de 
variabele f voor het aandeel van een energiebron zoals dat zich in de loop van de tijd 
ontwikkeld heeft ten opzichte van het totale energieverbruik. Dit aandeel f is een getal 
waarvoor geldt dat 0 < f < 1. Hierbij betekent f = 0 dat deze energiebron helemaal niet 
gebruikt wordt en f = 1 dat uitsluitend van deze energiebron gebruik gemaakt wordt.  

In het boek staat een afbeelding zoals in figuur 2. Door niet f maar 
1

f
f−

 uit te zetten en 

bovendien op de verticale as een aangepaste schaalverdeling te gebruiken, worden de 
meeste grafieken rechte lijnen. Figuur 2 staat ook op de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p 5  In welk jaar leverde hout 50% van het totale energieverbruik? Licht je antwoord toe. 
 
 
Met figuur 2 hebben de auteurs informatie willen geven over het belang van verschillende 

energiebronnen door de jaren heen. Opvallend is dat daarbij niet f maar 
1

f
f−

 wordt 

gebruikt. Dat kan omdat bij elke waarde van 
1

f
f−

 precies één waarde van f hoort. Immers, 

als f toeneemt van 0 tot 1, dan stijgt 
1

f
f−

 voortdurend. 

4p 6  Toon die laatste bewering aan met behulp van de afgeleide van 
1

f
f−

. 

1850 1900 1950 2000
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figuur 2 
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Aan de hand van figuur 2 kunnen we voor f hout , het aandeel van hout in het totale 
energieverbruik, de volgende formule afleiden: 

  hout

hout
3,03 0,96

1
tf

f
= ⋅

−
 

In deze formule is t in jaren met t = 0 op 1 januari 1850. 
 
Het verband tussen f hout en t kan ook in een directe vorm worden weergegeven: f hout = …  

5p 7  Stel met behulp van de gegeven formule voor hout

hout1
f

f−
een formule in een directe vorm 

voor f hout op. 
 
Dergelijke formules in directe vorm zijn ook op te stellen voor f olie en f gas, het aandeel van 
olie respectievelijk van gas in de totale energievoorziening. Deze formules zien er als volgt 
uit: 
 

  olie
0 ,0023 1,05

1 0,0023 1,05

t

t
f

⋅
=

+ ⋅
 en gas

0 ,0008 1,05

1 0,0008 1,05

t

t
f

⋅
=

+ ⋅
 

 
Op zeker moment leverden, volgens deze formules, olie en gas samen 25% van het totale 
energieverbruik. 

5p 8  Onderzoek in welk jaar dat het geval is.  
 
De olievoorraden raken uitgeput en het kolenverbruik heeft veel milieuproblemen tot 
gevolg. Daarom verwacht men dat het gasverbruik in de komende tijd zal blijven toenemen. 
Al jaren stijgt het gasverbruik jaarlijks met 3,5% en men gaat ervan uit dat dit in de 
komende tijd niet zal veranderen. 
Deze stijging betekent dat de huidige gasreserves toereikend zijn tot het jaar 2050. Om er 
voor te zorgen dat de wereld na 2050 nog voldoende gas kan blijven gebruiken, moeten 
nieuwe voorraden worden ontdekt. Om een indruk te geven van wat dat laatste betekent, is 
in het boek ’De grenzen voorbij’ de volgende figuur opgenomen. In deze figuur 3 geeft elk 
vierkant en elke rechthoek de verbruikte of benodigde hoeveelheid gas voor een bepaalde 
periode aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5p 9  Leg met behulp van een berekening uit hoe een jaarlijkse stijging van het gasverbruik met 
3,5% in figuur 3 is te herkennen. 

vóór
1950

1950-
1970

1970-1990

1990-2010

2010-2030

2030-2050

De hoeveelheid gas die nog ontdekt moet
worden om ook in de periode 2050-2070
de wereld van gas te kunnen voorzien.

figuur 3 
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Jongen of meisje 
 
 
In 1988 vond het Onderzoek Gezinsvorming plaats. Hierbij werd onder andere de 
gezinssamenstelling onderzocht (hoeveel kinderen, hoeveel meisjes, enzovoort). Men 
waagde zich vervolgens ook aan voorspellingen hoe gezinnen in de toekomst samengesteld 
zullen zijn. Daarbij beperkten de onderzoekers zich tot een voorspelling over de gezinnen 
van vrouwen die geboren zijn in 1960. De resultaten staan in tabel 3. 
 
Verwachte uiteindelijke gezinssamenstelling van vrouwen geboren in 1960 

 % van alle  % van vrouwen  
 vrouwen met kinderen 

geen kinderen 18,5 

1 kind (totaal) 15,2 18,7 
 1 jongen  7,9 9,7 
 1 meisje  7,3 9,0 

2 kinderen (totaal) 40,1 49,2 
 2 jongens 10,1 12,4 
 1 jongen en 1 meisje 20,9 25,6 
 2 meisjes  9,1 11,2 

3 kinderen (totaal) 18,2 22,3 
 3 jongens  2,5 3,0 
 2 jongens en 1 meisje  7,3 9,0 
 1 jongen en 2 meisjes  6,3 7,7 
 3 meisjes  2,1 2,6 

4 of meer kinderen (totaal)  8,0 9,8 
 uitsluitend jongens  0,5 0,6 
 uitsluitend meisjes  0,5 0,6 
 
Een gezin met zowel jongens als meisjes noemt men een gemengd gezin. 

3p 10  Hoeveel procent van alle in 1960 geboren vrouwen zal volgens tabel 3 uiteindelijk een 
gemengd gezin hebben? Licht je antwoord toe. 
 
In tabel 3 staat in de rechterkolom het getal 18,7. 

3p 11  Laat zien hoe dit getal afgeleid kan worden uit de gegevens in de kolom met opschrift 
’% van alle vrouwen’. 
 
Neem in het vervolg van de opgave aan dat onder geboorte wordt verstaan de geboorte van  
één kind, dus geen twee- of meerlingen. 
 
Uit bevolkingsstatistieken van Nederland en andere West-Europese landen vanaf de 
18e eeuw is duidelijk dat er steeds iets meer jongens dan meisjes geboren worden. Daaruit 
is gebleken dat de kans op een jongen bij elke geboorte ongeveer 0,51 is. 
 
In het verleden hebben velen gezocht naar de factoren die het krijgen van een jongen dan 
wel een meisje zouden kunnen beïnvloeden. Een van de factoren die mogelijk van belang 
zijn, is de hormoonspiegel in het bloed van de ouders. Een aanwijzing hiervoor vormen de 
gegevens die men heeft verkregen over geboortes die tot stand kwamen na toediening van 
hormonen. Bij 900 van dergelijke geboortes kwam 412 keer een jongen ter wereld. 

7p 12  Onderzoek of je op grond hiervan mag concluderen dat bij dergelijke geboortes de kans op 
een jongen kleiner is dan 0,51. Neem hierbij een significantieniveau van 1%. 

tabel 3 
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Lentevoordeelweken 
 
 
Een supermarkt houdt elk jaar in de lente een actie onder de naam ’Lentevoordeelweken’. 
Tijdens die actie ontvangt iedere klant bij ten minste 50 euro aan boodschappen twee 
krasloten. Op elk kraslot staat één vakje. Als men dat openkrast, wordt de afbeelding van 
een kievitsei, een lammetje, een narcis of een vogelverschrikker zichtbaar. 
De klant moet direct aan de kassa, voordat hij de supermarkt heeft verlaten, de twee 
opengekraste krasloten inleveren. Wanneer op beide krasloten dezelfde afbeelding staat, 
wint de klant een tegoedbon. 
De kans op een tegoedbon hangt af van de verdeling van de vier afbeeldingen over de 
krasloten. 
 
Neem aan dat de vogelverschrikker op 10% van de krasloten voorkomt en de andere drie 
afbeeldingen elk op 30% van de krasloten. De krasloten liggen, in willekeurige volgorde, op 
een stapel bij de kassa. 
Een klant heeft zojuist twee krasloten ontvangen. 

3p 13  Bereken de kans dat de klant met deze twee krasloten een tegoedbon wint. 
 
De eigenaar van de supermarkt wil niet te veel tegoedbonnen weggeven. Daarom 
onderzoekt hij of een andere verdeling van de afbeeldingen over de krasloten gunstiger is. 
Hij gaat er daarbij van uit dat de vogelverschrikker met een kans k op de krasloten 
voorkomt en de overige drie afbeeldingen elk met een kans 1 1

3 3 k− . Daarmee kan hij 
uitrekenen hoe groot de kans is dat een klant met twee krasloten een tegoedbon wint. Die 
kans is gelijk aan: 
 
  P(tegoedbon met twee krasloten) = 21 2 1

3 3 3
1 k k− +  

 
5p 14  Toon aan dat de formule voor P(tegoedbon met twee krasloten) juist is. 

 
Met behulp van deze formule kan de eigenaar nu onderzoeken voor welke waarde van k de 
kans op een tegoedbon zo klein mogelijk is. 

4p 15  Voer dit onderzoek uit. 
 
De eigenaar van de supermarkt overweegt de mogelijkheid om elke klant die ten minste  
50 euro aan boodschappen besteedt, niet twee, maar drie krasloten te geven. De klant wint 
dan een tegoedbon wanneer ten minste twee keer de vogelverschrikker op deze drie 
krasloten voorkomt.  
Veronderstel dat de vier afbeeldingen in gelijke mate verdeeld zijn over de krasloten.  

5p 16  Bereken de kans dat een klant in deze situatie een tegoedbon wint. 
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Aardbeien 
 
 
Seizoensgebonden fruit en groenten zijn maar een beperkt deel van het jaar verkrijgbaar in 
de winkel. Aardbeien zijn daar een voorbeeld van. De prijs van aardbeien is afhankelijk van 
vraag en aanbod. Als er weinig aanbod is, zullen liefhebbers van aardbeien meer willen 
betalen voor aardbeien: de prijs stijgt. Die hogere prijs zet aardbeientelers ertoe aan om een 
jaar later meer aardbeien op de markt te brengen: het aanbod is dan hoger. Dat leidt ertoe 
dat de prijs weer zakt. En zo zet dit proces zich voort. 
 
Dit proces kan in een wiskundig model worden weergegeven: 
 

2 40v
t tQ P= − +  (vraagvergelijking) 

1
a
t tQ c P d−= ⋅ +  (aanbodvergelijking) 
v a
t tQ Q=  (evenwichtsvergelijking) 

 
Hierin zijn v

tQ en a
tQ de gevraagde, respectievelijk de aangeboden hoeveelheden in het 

jaar t, uitgedrukt in miljoenen kg. Pt is de prijs per kg in het jaar t, uitgedrukt in euro.  
 
Neem eerst c = 1 en d = 10. Verder is gegeven dat P0 = 4.  
 

4p 17  Bereken P2. 
 
In onderstaande figuur 4 zijn de grafieken getekend, die bij het beschreven model horen 
(met c = 1 en d = 10). In deze figuur staat de prijs langs de horizontale as en de hoeveelheid 
langs de verticale as. Deze figuur staat, vergroot, ook op de bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4p 18  Teken in de figuur op de bijlage de webgrafiek in het model van P0 tot en met P3. Geef 
daarbij P1, P2 en P3 op de P-as aan. 
 
Het model zal uiteindelijk in de evenwichtsprijs stabiliseren. Bij die evenwichtsprijs hoort 
een evenwichtshoeveelheid. 

4p 19  Bereken de evenwichtsprijs en de bijbehorende evenwichtshoeveelheid. 
 
 

O P0 P

Qa en Qv

Qv

Qa

figuur 4 
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In de Europese Unie wil men maatregelen nemen om het aanbod beter te regelen. Doel van 
deze maatregelen is dat aardbeientelers op den duur een betere prijs krijgen voor hun 
product. Men streeft naar een evenwichtsprijs van 12 euro. Dit betekent voor het model dat 
de vraagvergelijking en de evenwichtsvergelijking niet veranderen. De aanbodvergelijking 
verandert echter wel: c en d hoeven niet meer gelijk te zijn aan 1 respectievelijk 10. 
 
In het jaar dat de maatregelen van kracht worden is P = 6. Dit leidt in het jaar erop  
tot 13aQ = .  
Neem aan dat de evenwichtsprijs van 12 euro inderdaad bereikt gaat worden. 

5p 20  Stel de nieuwe aanbodvergelijking op. 
 

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Inzenden scores 

Uiterlijk op 5 juni de scores van de 

alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 

op de daartoe verstrekte optisch leesbare 

formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 

van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 

van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-

94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 

28 september 1994. 

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 

Eindexamenbesluit van belang: 

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 

procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 

het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 

normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 

cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 

de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 

CEVO.

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 

voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 

het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 

nodig naar boven afgerond. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-

regeling van toepassing: 

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 

scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 

scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 

score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 

juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 

geest van het antwoordmodel; 

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 

wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 

gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 

het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 

wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 

aangegeven; 

Pagina: 2007Voor 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).



200018  CV19 3 Lees verder

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 

door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 

antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 

daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 

anders is vermeld. 

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 

worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 

antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 

kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 

fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 

toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 

worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 

meegedeeld aan de directeur. 

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 

omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 

VWO/HAVO/MAVO/VBO). 

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 

er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 

worden. 

3 Vakspecifieke regels 

Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 

vastgesteld: 

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 

maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 

rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 

hoe zij de GR gebruiken. 

Pagina: 2008Voor 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).



200018  CV19 4 Lees verder

4 Antwoordmodel 

Vogels die voedsel zoeken 

Maximumscore 4 

1  • Stilstaan duurt telkens 5 seconden  1

• Tussen twee stops wordt 15 cm afgelegd  1

• De tijd tussen twee stops is 2,5 seconde  1

• De snelheid is 6 cm per seconde  1

Maximumscore 5 

2  • Stilstaan duurt telkens 7,5 seconden  1

• Tussen twee stops wordt 20 cm afgelegd  1

• Lopen duurt telkens 10 seconden  1

• de grafiek 2
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Maximumscore 8 

3  • de cumulatieve percentages 6, 1

2
12 , 1

4
25 , 1

4
43 ,

3

4
73 ,

3

4
96  (en 100)  2

• de tekening op normaal waarschijnlijkheidspapier  2

• de conclusie dat de punten bij benadering op een rechte lijn liggen  1

• het aflezen van µ ≈ 7,6  1

• het aflezen van σ ≈ 4,0  1

• de toelichting op het aflezen, bijvoorbeeld met stippellijnen in de tekening  1

Indien de cumulatieve percentages niet zijn uitgezet boven de rechter klassengrenzen   −−−−1

Maximumscore 4 

4  bij gebruik van de GR: 

• het opschrijven van de juiste statistische functie met correct ingevulde gegevens  2

• Bij beide vogelsoorten hoort een relatieve frequentie van (ongeveer) 0,15 (of 15%) danwel 

de relatieve frequentie bij boomklevers is (ongeveer) 0,1499 (of 14,99%) en die van 

glanskoppen is (ongeveer) 0,1488 (of 14,88%)  2

of

• Bij 8 meter hoort z = −0,5 bij boomklevers en z ≈ 2,33 bij glanskoppen   1

• Bij 6 meter hoort z = −1 bij boomklevers en z = 1 bij glanskoppen  1

• Bij beide vogelsoorten hoort een relatieve frequentie van (ongeveer) 0,15 (of 15%) danwel 

de relatieve frequentie bij boomklevers is (ongeveer) 0,1499 (of 14,99%) en die van 

glanskoppen is (ongeveer) 0,1488 (of 14,88%)  2

99,99

99,95
99,9
99,8

99,5
99
98

95

90

80

70
60
50
40
30

20

10

5

2
1

0,5

0,2
0,1

0,05

0,01

hoogte in meters
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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scores
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Energiebronnen 

Maximumscore 3 

5  • f = 0,5 1

• 1
1

f

f
=

−
1

• aflezen bij 10
0
 levert jaartal 1877 (of 1875, 1876, 1878 of 1879)  1

Maximumscore 4 

6  • De afgeleide is 

( )2

1

1 f−
2

• Deze afgeleide is altijd positief (als 0 < f < 1)  1

•
1

f

f−
 neemt toe als f toeneemt  1

Maximumscore 5 

7  • f hout = (1 − f hout) ⋅3,03⋅0,96
t

1

• f hout = 3,03⋅0,96t − f hout⋅3,03⋅0,96
t

1

• f hout + f hout ⋅3,03⋅0,96
t = 3,03⋅0,96

t
1

• f hout (1 + 3,03⋅0,96
t
) = 3,03⋅0,96

t
1

• f hout =
3,03 0,96

1 3,03 0,96

t

t

⋅

+ ⋅
1

Maximumscore 5 

8  • het invoeren in de GR van de somfunctie van f olie en f gas 2

• het invoeren in de GR van de lijn y = 0,25  1

• In het snijpunt geldt: t ≈ 93,34  1

• t = 93,34 komt overeen met het jaar 1943  1

of

• het invoeren in de GR van de somfunctie van f olie en f gas 2

• het gebruik van de optie om x uit te rekenen bij een gegeven waarde van y 1

• In het betreffende punt geldt: t ≈ 93,34  1

• t = 93,34 komt overeen met het jaar 1943  1

of

• het invoeren in de GR van de somfunctie van f olie en f gas 2

• het maken van een tabel op de GR  1

• het aflezen in de tabel dat de somfunctie tussen t = 93 en t = 94 de waarde 0,25 heeft  1

• Dit komt overeen met het jaar 1943  1

Maximumscore 5 

9  • Bij 3,5% stijging per jaar is de groeifactor 1,035  1

• Dat is een groeifactor van ongeveer 2 per 20 jaar   1

• Het gasverbruik van een periode van 20 jaar is in de volgende periode dus verdubbeld  2

• In figuur 3 is iedere volgende rechthoek inderdaad twee keer zo groot als de vorige  1

of

• In figuur 3 is iedere volgende rechthoek twee keer zo groot als de vorige  1

• Het gasverbruik van een periode van 20 jaar is in de volgende periode dus verdubbeld  2

• Dat is een groeifactor van ongeveer 2 per 20 jaar   1

• Dat betekent een groeifactor 1,035 per jaar en dat komt overeen met 3,5% stijging per jaar  1

Antwoorden Deel-

scores
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Jongen of meisje 

Maximumscore 3 

10  • de percentages 20,9; 7,3 en 6,3  1

• het percentage 7 1

• het antwoord 41,5 1

Opmerking 

Als een antwoord is berekend door de betreffende percentages uit de rechterkolom van 

tabel 3 op te tellen, ten hoogste 2 punten toekennen voor deze vraag. 

Maximumscore 3 

11  • 81,5% van alle vrouwen zal kinderen hebben   1

• Van deze vrouwen heeft 
15 , 2

81,5
100% 18,7%⋅ ≈  één kind  2

Maximumscore 7 

12  • het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,51 getoetst wordt tegen p < 0,51  1

• de opmerking dat P(X ≤ 412 n = 900 en p = 0,51) berekend moet worden  1

• het instellen van de GR op de cumulatieve binomiale verdeling   2

• De overschrijdingskans is 9,6⋅10
−−−−4

 ( ≈ 0,001)  2

• De conclusie is gerechtvaardigd, omdat 9,6⋅10
−−−−4

 < 0,01  1

of

• het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,51 getoetst wordt tegen p < 0,51  1

• Het kritieke gebied bestaat uit de getallen k waarvoor  

P(X ≤ k n = 900 en p = 0,51) < 0,01  1

• het maken van een tabel op de GR met een cumulatieve binomiale verdelingsfunctie  3

• het aflezen in de tabel dat k ≤ 423  1

• De conclusie is gerechtvaardigd, omdat 412 < 423  1

Opmerking 

Als gebruik wordt gemaakt van een normale benadering ten hoogste 6 punten toekennen 

voor deze vraag. Indien bij die normale benadering zonder toelichting geen 

continuïteitscorrectie wordt toegepast ten hoogste 5 punten toekennen voor deze vraag. 

Lentevoordeelweken 

Maximumscore 3 

13  • kans = P(2 keer kievitsei) + P(2 keer lammetje) + P(2 keer narcis) +  

P(2 keer vogelverschrikker)  1

• kans = 2 2 2 2( 0 ,30) ( 0 ,30) ( 0 ,30) ( 0 ,10 )+ + + 1

• kans = 0,28 1

Maximumscore 5  

14  • P(tegoedbon met twee krasloten) = 2 21 1

3 3
3 ( )k k+ ⋅ − 2

• P(tegoedbon met twee krasloten) = 2 21 2 1

9 9 9
3 ( )k k k+ ⋅ − + 1

• P(tegoedbon met twee krasloten) =   1

• P(tegoedbon met twee krasloten) =   1

Antwoorden Deel-

scores

2 21 2 1

3 3 3
k k k+ − +

21 2 1

3 3 3
1 k k− +
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Maximumscore 4 

15  • P′ = 2 2

3 3
2 k − 1

•
2 2

3 3
2 0k − = 1

•
1

4
k = 1

• een toelichting dat P(tegoedbon met twee krasloten) inderdaad een minimum heeft bij 
1

4
k = , bijvoorbeeld door middel van de opmerking dat de grafiek van P(tegoedbon met 

twee krasloten) een dalparabool is  1

of

• De grafiek van P(tegoedbon met twee krasloten) is een dalparabool, dus is er sprake van een 

minimum 1

• Dan moet gelden 
2

b
k

a

−= 1

• dus 

2

3

2

3
2

k = 1

• 1

of

• een tekening van de grafiek van 1 2 12

3 3 3
1y x x= − +  met domein [0, 1] of groter met 

behulp van de GR 2

• met behulp van een relevante GR-functie de gevraagde waarde zoeken  1

• 1

Indien als gevolg van het hanteren van decimale benaderingen een andere waarde voor k

dan    (of 0,25) gevonden wordt    −−−−1

Maximumscore 5 

16  • P(3 keer vogelverschrikker) = 1 3

4
( ) 1

• P(2 keer vogelverschrikker) = 31 2

4 4
3 ( ) ( )⋅ ⋅ 2

• kans op tegoedbon = 1 3

4
( ) +

31 2

4 4
3 ( ) ( )⋅ ⋅ 1

• kans op tegoedbon = 10

64
( 0 ,156)≈ 1

of

• bij gebruik van de GR: de keuze van de niet-cumulatieve binomiale kansverdeling met n = 3 

en p = 0,25 1

• P(3 keer vogelverschrikker) ≈ 0,0156  1

• P(2 keer vogelverschrikker) ≈ 0,1406   1

• kans op tegoedbon = 0,0156 + 0,1406  1

• kans op tegoedbon is (ongeveer) 0,156  1

of

• kans op tegoedbon = 1 − P(ten hoogste 1 vogelverschrikker)  1

• P(ten hoogste 1 vogelverschrikker) ≈ 0,844 met behulp van cumulatieve binomiale 

kansverdeling met n = 3 en p = 0,25 op de GR berekenen  3

• kans op tegoedbon is (ongeveer) 0,156  1

Antwoorden Deel-

scores

1

4
k =

1

4
k =

1

4
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Aardbeien 

Maximumscore 4 

17  • 1 1 4 10 14aQ = ⋅ + = 1

• 1 114 2 40,vQ P= = − + dus P1 = 13  1

• 2 1 13 10 23aQ = ⋅ + = 1

• 2 223 2 40,vQ P= = − + dus P2 = 8,5  1

of

• 12 40 10t tP P−− + = + 1

• 10 ,5 15t tP P−= − + 1

• 0 4 ,P = dan is 1 0 ,5 4 15 13P = − ⋅ + = 1

• 2 0 ,5 13 15 8,5P = − ⋅ + = 1

Maximumscore 4 

18  • P1 goed aangegeven in webgrafiek  2

• P2 goed aangegeven in webgrafiek  1

• P3 goed aangegeven in webgrafiek  1

Opmerking 

Als P1, P2 en/of P3 niet op de horizontale as zijn aangegeven maar alleen op de diagonale 

lijnen gemarkeerd zijn, ten hoogste 3 punten toekennen voor deze vraag.  

Maximumscore 4 

19  • 12 40 10t tP P−− + = + 1

• −2P + 40 = P + 10 1

• P = 10 (in euro) 1

• ( ) 2 10 40 20a vQ Q= = − ⋅ + = (in miljoenen kg)  1

O P0 P2 P3 P1 P

Qa enQv

Qv

Qa

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 5 

20  • Bij P = 12 hoort Q = −2⋅12 + 40 = 16  1

• De grafiek van de aanbodvergelijking is een rechte lijn door (6, 13) en (12, 16)  1

•
16 13

0,5
12 6

c
−= =
−

1

• d = 13 – 0,5⋅6 = 10 (of d = 16 – 0,5⋅12 = 10)  1

• conclusie: 105,0 1 += −t
a
t PQ 1

of

• (12, 16) voldoet aan y = cx + d dus 16 = 12c + d 1

• (6, 13) voldoet aan y = cx + d dus 13 = 6c + d   1

• 6c = 3 dus c =
2
1 1

• d = 10 1

• 10 ,5 10a
t tQ P−= + 1

Antwoorden Deel-

scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 18 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Voor de uitwerking van de vragen 3 en 4 is een 

bijlage toegevoegd. 
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Speelgoedfabriek

Een speelgoedfabrikant maakt houten poppenhuizen en houten treinen. Voor het 

vervaardigen van het speelgoed onderscheiden we drie soorten arbeid: zagen, timmeren en 

verven. Het aantal minuten dat hiervoor nodig is, vind je in onderstaande tabel 1.  

soort

arbeid 

tijd (in minuten) nodig 

per poppenhuis 

tijd (in minuten) nodig 

per trein 

 zagen 24 15 

 timmeren 60 40 

 verven 40 10 

Er is één personeelslid belast met het zagen, twee met het timmeren en één met het verven. 

Elk van deze vier personeelsleden kan maximaal 40 uren per week werken.  

Het aantal poppenhuizen dat per week wordt gemaakt, geven we aan met x. Het aantal 

treinen dat per week wordt gemaakt, geven we aan met y.

Op grond van bovenstaande gegevens kunnen we voor deze variabelen de volgende 

beperkende voorwaarden opstellen: 
I 80058 yx

II 24023 yx

III 2404 yx

IV 0x

V 0y

4p 1  Toon aan dat voorwaarde II volgt uit de gegevens. 

We gaan er in deze opgave van uit dat de kosten voor het maken van het speelgoed bestaan 

uit materiaalkosten en arbeidskosten. Aan materiaal kost een poppenhuis 17 euro en een 

trein ook 17 euro. Ieder personeelslid kost 30 euro per gewerkt uur. Alleen voor de 

gewerkte uren wordt het personeel betaald. 

Alle exemplaren die in een week worden gemaakt, worden nog in diezelfde week verkocht. 

De poppenhuizen worden verkocht voor 97 euro per stuk, de treinen voor 58,50 euro per 

stuk.

De winst in euro’s die wekelijks op het speelgoed wordt gemaakt, geven we aan met W.

5p 2  Toon aan dat voor W de volgende formule geldt: .918 yxW

tabel 1 

Pagina: 2017Voor 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).



200029  17 3 Lees verder

De grenslijnen die horen bij de beperkende voorwaarden, zijn getekend in figuur 1. Het 

toegestane gebied is grijs gemaakt. Deze figuur staat ook op de bijlage. 

6p 3  Bereken de maximale winst die wekelijks kan worden behaald. Gebruik daarbij zo nodig de 

figuur op de bijlage. 

Degene die met het zagen belast is, noemen we hierna de zager.

In figuur 1 ligt de grenslijn die op het zagen betrekking heeft, geheel buiten het toegestane 

gebied. Dus in de gegeven omstandigheden kunnen er nooit zo veel poppenhuizen en 

treinen gemaakt worden dat er voor de zager 40 uren werk per week is. 

De zager kan ook heel aardig verven. Hij doet dat net zo vlot als degene die dat normaal 

doet. Men besluit dat de zager een aantal uren per week beschikbaar moet zijn om te 

verven. Dit aantal uren noemen we d. Gedurende die tijd is hij niet beschikbaar voor het 

zagen.

Als gevolg hiervan veranderen de beperkende voorwaarden I en III in: 

I 8 5 800 20x y d   en 

III 4 240 6 .x y d

De andere drie voorwaarden blijven hetzelfde. 

Het hangt nu van de keuze van d af hoe het toegestane gebied eruit ziet. 

5p 4  Onderzoek of het mogelijk is d zodanig te kiezen dat het toegestane gebied uitsluitend 

begrensd wordt door de lijnen x = 0, y = 0 en de grenslijn die betrekking heeft op het 

timmeren. Gebruik zo nodig de figuur op de bijlage. 
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figuur 1 
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Keno

In de Verenigde Staten kun je op veel plaatsen het kansspel Keno spelen. De spelregels en 

de te winnen prijzen zijn niet overal precies hetzelfde. We kijken in deze opgave naar één 

bepaalde vorm waarin het spel gespeeld kan worden. 

Een lot kost 1 dollar. Op het lot staan de getallen 1 tot en met 80. Om mee te spelen moet je 

10 van deze 80 getallen aankruisen. Dat kan op verschillende manieren. In figuur 2 zie je 

daar een voorbeeld van. 

4p 5  Bereken hoeveel mogelijkheden er zijn om 10 verschillende getallen op het lot te kiezen. 

Bij de trekking worden door een trekkingsmachine willekeurig 22 getallen gekozen uit de 

getallen 1 tot en met 80. Nu gaat het erom, hoeveel van de 10 aangekruiste getallen goed 

zijn. Dat wil zeggen, hoeveel er bij de 22 getallen uit de trekkingsmachine zitten. Dit aantal 

bepaalt de prijs die je wint. Het prijzenschema ziet er als volgt uit. 

aantal getallen 
goed 

prijs 

10 $ 250.000,– 

9 $ 2.500,– 

8 $ 250,– 

7 $ 25,– 

6 $ 7,– 

5 gratis lot 

4 gratis lot 

3 geen prijs 

2 geen prijs 

1 gratis lot 

0 $ 5,– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Select your own numbersfiguur 2 

tabel 2 
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Opvallend is dat je bij 0 goed een prijs wint en bij 2 of 3 goed niet. Hiervoor is gekozen 

omdat bijvoorbeeld de kans dat 2 getallen goed zijn veel groter is dan de kans dat 0 getallen 

goed zijn. 

6p 6  Bereken de kans dat 0 getallen goed zijn en bereken ook de kans dat 2 getallen goed zijn. 

Stel dat je één lot koopt. De kans dat je direct een geldprijs wint, is dan ongeveer 5,4% en 

de kans op een gratis lot ongeveer 39,5%. De kans dat je met dat gratis lot bij de volgende 

trekking een geldprijs wint, is weer 5,4% en de kans dat je opnieuw een gratis lot wint, is 

weer 39,5%, enzovoorts.  
5p 7  Bereken de kans dat je zo bij een van de eerste drie trekkingen een geldprijs wint. 

De maker van een website over dit spel verzamelt al sinds de introductie van dit spel de 

resultaten van alle trekkingen. Hij houdt ook voortdurend bij hoe vaak elk van de 

80 getallen getrokken is in alle trekkingen tot dan toe. Op basis daarvan publiceerde hij op 

een bepaald moment tabel 3. Uit deze tabel blijkt bijvoorbeeld dat tot dat moment 11 van de 

80 getallen ten minste 290 keer en ten hoogste 299 keer waren getrokken. 

aantal keren 

getrokken 

aantal getallen 

260 – 269 2 

270 – 279 1 

280 – 289 4 

290 – 299 11 

300 – 309 21 

310 – 319 21 

320 – 329 15 

330 – 339 3 

340 – 349 0 

350 – 359 2 

Tabel 3 heeft betrekking op een groot aantal trekkingen van telkens 22 getallen. Met behulp 

van de gegevens in de tabel kunnen we een schatting maken van dit aantal trekkingen. De 

maker van de website beweerde dat tabel 3 betrekking had op 1126 trekkingen. 

5p 8  Onderzoek of deze bewering in overeenstemming kan zijn met de gegevens in tabel 3. 

tabel 3 
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Ransuilen in Vaes 

In 1977 troffen onderzoekers in Vaes een kleine groep ransuilen aan. Vanaf dat moment 

heeft men ze nauwgezet bestudeerd. Daaruit bleek onder andere dat de ransuilen vroeg in 

het voorjaar broeden en dat de jongen half juni al kunnen vliegen. Uit de jaarlijkse 

tellingen, die steeds eind juni plaatsvonden, bleek dat de populatie voortdurend in omvang 

toenam. In tabel 4 staan enige resultaten. 

Aantal ransuilen per eind juni 

jaar 1977 1980 1982 1984 1987 1989 

aantal     20     35     50     73   124   178 

6p 9  Toon met behulp van logaritmisch papier aan dat het aantal ransuilen van 1977 tot en met 

1989 vrijwel exponentieel groeide met een groeifactor van ongeveer 1,2 per jaar. 

We kijken naar de ontwikkelingen in de loop van een jaar, die uiteindelijk de groeifactor 

van 1,2 per jaar opleveren. 

Neem aan dat in de periode van 1977 tot en met 1989 het volgende gold: 

• alleen in de winter gingen er ransuilen dood 

• elk vrouwtje dat de winter overleefde, bracht daarna in het voorjaar twee jongen voort 

• de populatie bestond steeds voor de helft uit vrouwtjes. 

Andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkeling van de populatie, 

zoals vestiging of vertrek, laten we buiten beschouwing. 

6p 10  Bereken hoeveel procent van de ransuilen elke winter dood ging. 

Eind juni 1991 telde men 205 ransuilen. Dat is minder dan volgens de voorafgaande 

exponentiële groei verwacht mocht worden. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit 

dat door ransuilen gebruikte broedplaatsen (bestaande holtes in bomen en gebouwen) altijd 

slechts in beperkte mate aanwezig zijn. Daardoor konden sommige vrouwtjes dat jaar geen 

broedplaats vinden. 

Aanvankelijk dacht een onderzoeker het aantal ransuilen vanaf 1989 goed te kunnen 

voorspellen met een formule van de vorm: 

 N1(t) = a b 0,6
t

Hierbij is N1(t) het aantal ransuilen in jaar t en t het aantal jaren na eind juni 1989. 

Hij koos a en b zo dat de formule 178 ransuilen opleverde voor 1989 (t = 0) en 

205 ransuilen voor 1991 (t = 2). Zo vond hij voor a de waarde 220,2 en voor b de 

waarde 42,2. 

6p 11  Bereken de waarden van a en b afgerond op twee decimalen. 

We gebruiken verder in deze opgave de formule:  

N1(t) = 220,2  42,2 0,6
t

Met deze formule kwam de onderzoeker voor eind juni 1993 uit op (afgerond) 

215 ransuilen. Deze voorspelling kwam echter niet uit. Eind juni 1993 bleken er 

223 ransuilen te zijn in plaats van de voorspelde 215. Daarom stelde de onderzoeker een 

nieuwe formule op die overeenstemde met de aantallen ransuilen van 1989, 1991 en 1993: 

2

250
( )

1 0,4045 0,74 t
N t

Hierbij is N2(t) het aantal ransuilen in jaar t en t het aantal jaren na eind juni 1989.  

tabel 4 
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De aantallen ransuilen van 1989, 1991 en 1993 geven een stijgende tendens te zien. We 

willen weten of dat volgens formule N2(t) zo blijft.  

Hoewel N2(t) alleen voor gehele waarden van t zinvolle voorspellingen van het aantal 

ransuilen geeft, kunnen we N2(t) toch voor niet-gehele waarden van t berekenen. Met 

behulp van differentiëren is het dan mogelijk het stijgen of dalen van N2(t) te onderzoeken. 

6p 12  Geef de afgeleide van N2(t) en onderzoek met behulp daarvan of er waarden van t zijn 

waarbij N2(t) daalt. 

Ook na 1993 leiden de formules N1(t) en N2(t) tot verschillende voorspellingen van het 

aantal ransuilen. 

4p 13  Bereken hoe groot de populatie ransuilen volgens zowel N1(t) als N2(t) op den duur zal zijn. 
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Alcohol

Alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid. De politie houdt regelmatig alcoholcontroles om 

automobilisten met een te hoog alcoholpromillage in hun bloed te kunnen bestraffen. 

Enkele jaren geleden meende Veilig Verkeer Nederland (tegenwoordig heet deze

organisatie 3VO) dat er aan de alcoholcontroles nog wel wat verbeterd zou kunnen worden. 

Zie artikel 1. 

VVN: dronken automobilisten ontspringen te vaak de dans 

HUIZEN  Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) stoort zich aan de manier waarop 

de politie omspringt met automobilisten 

die te veel gedronken hebben. Volgens de 

organisatie wordt 35 procent van de 

bestuurders die te veel hebben gedronken 

niet bestraft omdat de controleapparatuur 

van de politie te ruim staat afgesteld. 

…

Met meer dan 0,5 promille alcohol in het 

bloed is een automobilist wettelijk 

strafbaar. Volgens VVN staat de 

apparatuur van de politie al jaren 

afgesteld op 0,7 promille waardoor veel 

bestuurders-in-overtreding niet tegen de 

lamp lopen. 

Een woordvoerder van de politie erkent 

dat deze marge is ingebouwd om 

onnauwkeurigheden in de apparatuur te 

ondervangen. Daarmee wordt voorkomen 

dat mensen worden vervolgd, terwijl later 

het wettelijk bewijs niet kan worden 

geleverd. “Dat is gebeurd op last van 

Justitie”, zegt hij.  

Bij een alcoholcontrole werd 1,45% van de gecontroleerde automobilisten bestraft. Neem 

aan dat het percentage van 35 in de eerste alinea van het artikel juist is. Als alle

automobilisten die te veel hadden gedronken, waren bestraft dan zou het percentage niet 

1,45 zijn geweest, maar hoger. 
4p 14  Bereken dat hogere percentage. 

Naar aanleiding van artikel 1 werd het volgende diagram gemaakt: 

In dit diagram staat p voor de kans dat bij een bepaalde controleactie een willekeurige 

gecontroleerde automobilist te veel gedronken heeft. 

Automobilisten die bestraft worden, hebben volgens dit diagram allemaal te veel 

gedronken. Automobilisten die niet bestraft worden, zijn echter niet allemaal onschuldig: 

sommige hebben te veel gedronken, andere niet. 

bestraft
te veel

gedronken

niet te veel
gedronken

0,65

0,35

1

p

1-p

niet bestraft

niet bestraft

artikel 1 

diagram 1 
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We kijken nu naar de gecontroleerde automobilisten die niet bestraft worden. De kans K dat 

zo’n automobilist inderdaad niet te veel gedronken heeft, is afhankelijk van p. Deze kans K

is te berekenen met de volgende formule: 

p

p
K

65,01

1

4p 15  Toon aan dat deze formule juist is. 

In figuur 3 staat een schets van de grafiek van K.

4p 16  Bereken voor welke waarden van p geldt dat K  0,7. 

In diagram 1 gingen we ervan uit dat iemand die niet te veel gedronken heeft, niet bestraft 

kan worden. Maar vanwege de onnauwkeurigheid van de apparatuur geven de metingen 

bijna nooit de werkelijke waarde van het promillage alcohol dat in het bloed aanwezig is. 

Het verschil tussen het gemeten promillage en het werkelijke promillage noemen we de 

meetfout.

We gaan er in deze opgave van uit dat de meetfouten normaal verdeeld zijn, met een 

gemiddelde van 0 promille. Afwijkingen naar boven en afwijkingen naar beneden zijn dus 

even waarschijnlijk. Neem aan dat de standaarddeviatie van de meetfouten 0,1 promille is. 

Een automobilist met 0,48 promille alcohol in het bloed is wettelijk niet strafbaar. Stel dat 

deze automobilist wordt gecontroleerd. Als de meting meer dan 0,7 promille aangeeft, dan 

wordt deze automobilist (ten onrechte) bestraft. 
5p 17  Bereken de kans dat de meetfout zo groot is dat deze automobilist (ten onrechte) wordt 

bestraft. 

Toen de grens in de apparatuur op 0,7 promille werd gesteld, was de apparatuur nog zo 

onnauwkeurig dat een ruime marge noodzakelijk was: er zouden anders te veel mensen ten 

onrechte bestraft worden. Volgens een woordvoerder van 3VO is nauwkeurigheid 

tegenwoordig geen probleem meer. Kennelijk is de standaarddeviatie van de meetfouten bij 

de huidige apparatuur kleiner geworden. 

Neem aan dat de standaarddeviatie van de meetfouten tegenwoordig 0,02 promille is. 

Justitie wil de grens waarop de apparatuur wordt afgesteld zo kiezen dat van de 

gecontroleerde automobilisten met 0,5 promille alcohol in het bloed slechts 1% (ten 

onrechte) bestraft wordt. 
5p 18  Bereken in twee decimalen nauwkeurig boven welk gemeten promillage automobilisten dan 

bestraft worden. 

p

Kfiguur 3 

Einde 

Pagina: 2024Voor 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).



200029  17A 

Vragen 3 en 4  

Examen VWO 2002 

Tijdvak 2 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Speelgoedfabriek 
 
Maximumscore 4 

 1  • Voorwaarde II hoort bij timmeren  1  
• Voor timmeren zijn 60x + 40y minuten nodig  1  
• Voor timmeren zijn 80 uur dus 4800 minuten beschikbaar  1  
• 60x + 40y ≤ 4800 komt overeen met 3x + 2y ≤ 240  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • opbrengst: 97x + 58,50y  1  
• kosten materiaal: 17x + 17y  1  

• kosten arbeid voor een poppenhuis: 124 30
60

⋅  en voor een trein: 65 30
60

⋅   1  

• kosten arbeid: 62x + 32,50y  1  
• winst: W = 97x + 58,50y − (17x + 17y + 62x + 32,50y) = 18x + 9y  1  

of 

• kosten arbeid per poppenhuis: 124 30
60

⋅ = 62  1  

• kosten arbeid per trein: 65 30
60

⋅ = 32,50  1  

• winst per poppenhuis: 97 − 17 − 62 = 18  1  
• winst per trein: 58,50 − 17 − 32,50 = 9  1  
• winst: W = 18x + 9y  1  

 
Maximumscore 6 

 3  • tekenen van een of meer isolijnen van W  2  
• W is maximaal in het snijpunt van 3x + 2y = 240 en 4x + y = 240  1  
• Dit snijpunt is (48, 48)  2  
• Het maximum van W is 1296 euro   1  

of 
• het berekenen van het hoekpunt (48, 48)  2  
• de hoekpunten (60, 0) en (0, 120)  1  
• het invullen van de coördinaten van de hoekpunten in W = 18x + 9y  2  
• de conclusie dat het maximum 1296 euro is  1  

 
Maximumscore 5 

 4  • Naarmate d groter wordt, schuift de grenslijn van verven verder naar rechts en die van 
zagen verder naar links  1  

• De grenslijn van verven moet minstens zo ver verschuiven dat deze door (80, 0) gaat  1  
• Dan geldt: 4·80 + 0 = 240 + 6d dus d = 3

113  (of 13,3)  1  

• De grenslijn voor zagen wordt dan 8x + 5y = 3
1533  (of 533,3)  1  

• Deze gaat door ( 3
266 , 0) (of (66,7; 0)) dus het gevraagde is niet mogelijk  1  

of 
• De grenslijn van verven moet zo ver verschuiven dat deze de x-as in of rechts van (80, 0)  

snijdt   1  

• 80
4

6240
≥

+ d  dus d ≥ 3
113  (of 13,3)  1  

• De grenslijn voor zagen mag slechts zo ver verschuiven dat deze de x-as ook in of rechts 
van (80, 0) snijdt  1  

• 80
8

20800
≥

− d  dus d ≤ 8  1  

• d ≥ 3
113  (of 13,3) en d ≤ 8 zijn in tegenspraak met elkaar, dus het gevraagde is niet mogelijk  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Keno 
 
Maximumscore 4 

 5  • 







10
80

 of 
!10

717980 ⋅⋅⋅ …   3  

• het antwoord ongeveer 1,6·1012  1  
 
Opmerking 
Als 80·79·…·71 ≈ 6,0·1018 als antwoord is gegeven, 1 punt voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 6 

 6  • P(0 goed) = 
71
49

78
56

79
57

80
58

⋅⋅⋅⋅ …  of 
59
49

78
68

79
69

80
70

⋅⋅⋅⋅ … of 

58
10

80
10

 
 
 
 
 
 

 of 

70
22

80
22

 
 
 
 
 
 

  2  

• P(0 goed) ≈ 0,03  1  

• P(2 goed) = 
10 22 21 58 51
2 80 79 78 71

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
…  of 

22 10 9 70 51
2 80 79 78 59

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
… of

22 58
2 8

80
10

   
⋅   

   
 
 
 

 of 

10 70
2 20

80
22

   
⋅   

   
 
 
 

  2  

• P(2 goed) ≈ 0,27  1  
 
Maximumscore 5 

 7  • P(geldprijs bij 1 van de eerste 3 trekkingen) = P(geldprijs) + P(gratis lot, geldprijs) + 
P(gratis lot, gratis lot, geldprijs)   1  

• 0,054 + 0,395·0,054 + 0,3952·0,054  3  
• het antwoord 0,084 of 8,4%  1  

 
Maximumscore 5 

 8  • De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassenmiddens 264,5; …; 354,5  1  
• 264,5 ⋅ 2 +…+ 354,5 ⋅ 2 = 24 760  2  
• Dit is ongeveer 24 772 (door het gebruik van klassenmiddens hoeft het niet precies te 

kloppen)  1  
 
Opmerking 
Als de getallen 265; …; 355 of 264; …; 354 als klassenmiddens zijn gebruikt, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 
of 

• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassengrenzen 260; …; 350 en 269; …; 359  1  
• 260 ⋅ 2 +…+ 350 ⋅ 2 = 24 400 en 269 ⋅ 2 +…+ 359 ⋅ 2 = 25 120  2  
• 24 772 ligt inderdaad tussen de ondergrens 24 400 en de bovengrens 25 120  1  

of 
• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• De gegevens in de rechter kolom van tabel 3 zijn bij benadering symmetrisch verdeeld  1  
• Gemiddeld zijn de getallen ongeveer 310 keer getrokken  1  
• In totaal is er ongeveer 310 ⋅ 80 = 24 800 keer een getal getrokken  1  
• Dit is ongeveer 24 772  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Ransuilen in Vaes 
 
Maximumscore 6 

 9  • het uitzetten op logaritmisch papier  2  
• de opmerking dat de punten vrijwel op een rechte lijn liggen  1  

• de groeifactor per jaar, bijvoorbeeld 
1

12178
20

 
 
 

  2  

• de conclusie 
1

12178 1, 2
20

  ≈ 
 

  1  

 
Opmerking 
Als geen gebruik is gemaakt van logaritmisch papier en de factor 1,2 alleen gecontroleerd 
is aan de hand van de tabel, ten hoogste 3 punten toekennen voor deze vraag. 
 
Maximumscore 6 

 10  • De groeifactor in het voorjaar is 2  2  
• Als de groeifactor in de winter g is, dan moet gelden: g ⋅ 2 = 1,2  2  
• g = 0,6, dus 40% ging in de winter dood  2  

of 
een redenering als:  

• In 1977 waren er 20 uilen dus 10 vrouwtjes  1  
• Daarvan bleven er x vrouwtjes over na de winter  1  
• In 1978 waren er dus x vrouwtjes, x mannetjes en 2x jongen  1  
• In totaal waren er in 1978 dus 4x uilen maar ook 20 ⋅ 1,2 = 24 uilen  1  
• 4x = 24  1  
• x = 6 dus gaan er 4 in de winter dood, en dat is 40%  1  

 
Maximumscore 6 

 11  • a − b = 178  1  
• a − 0,36b = 205  1  
• 0,64b = 27 (of het op zinvolle wijze invoeren van bovenstaande vergelijkingen in de GR)  2  
• b ≈ 42,19  1  
• a ≈ 220,19  1  

 
Maximumscore 6 

 12  • De afgeleide van de noemer is t74,074,0ln4045,0 ⋅⋅   2  

• ( )2 2

250 0 ,4045 ln 0,74 0,74

(1 0,4045 0,74 )

t

t
N t

− ⋅ ⋅ ⋅
′ =

+ ⋅
  (of ( )2 2

30,45 0,74

(1 0,4045 0,74 )

t

t
N t

⋅
′ =

+ ⋅
)  2  

• De teller en de noemer zijn altijd positief dus ( )tN 2′  is altijd positief  1  
• N2(t) daalt voor geen enkele t  1  

 
Indien geen formule voor de afgeleide functie van N2 is vermeld  0  
 
Maximumscore 4 

 13  • Voor grote waarden van t zijn 0,6t en 0,74t bijna 0  2  
• Dan is N1(t) ≈ 220,2 (of 220) en N2(t) ≈ 250  2  

 
Opmerking 
Als de vraag slechts beantwoord is door een grote waarde van t in beide formules in te 
vullen, ten hoogste 2 punten toekennen voor deze vraag. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Alcohol 
 
Maximumscore 4 

 14  • 1,45 komt overeen met 65%  2  

• Het hogere percentage is 100 1, 45
65

⋅   1  

• het antwoord (ongeveer) 2,23  1  
 
Maximumscore 4 

 15  • Het deel van de gecontroleerden die niet bestraft worden is (1 – p) · 1 + p · 0,35 = 1 – 0,65p  2  
• Het deel van de gecontroleerden die niet bestraft worden en niet te veel gedronken hebben 

is (1 – p) · 1 = (1 – p)  1  

• 
p

pK
65,01

1
−
−

=   1  

 
Maximumscore 4 

 16  • K = 0,7 geeft 1 – p = 0,7(1 – 0,65p)  1  
• 0,545p = 0,3  1  
• p ≈ 0,55  1  
• het antwoord 0 ≤ p ≤ 0,55  1  

of 
• de functie K en de functie y = 0,7 invoeren in de GR  1  
• Volgens de GR ligt het snijpunt bij p ≈ 0,55  2  
• het antwoord 0 ≤ p ≤ 0,55  1  

 
Opmerking 
Als in het antwoord de ondergrens 0 ontbreekt, hiervoor geen punten aftrekken. 
 
Maximumscore 5 

 17  • De gevraagde kans is de kans dat de meetfout 0,22 is of groter  2  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  

of 
• De gemeten promillages zijn normaal verdeeld met µ = 0,48 en σ = 0,1  1  
• De gevraagde kans is de kans dat het gemeten promillage groter is dan 0,7  1  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  

of 
• Bij µ = 0 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,22 (of bij µ = 0,48 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,7)  2  
• het op de juiste wijze invoeren van deze waarden in de GR  2  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 18  • P(meetfout > x) = 0,01  1  

• P(
02,0
xZ > ) = 0,01  1  

• 
02,0
x  ≈ 2,33  1  

• x ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  

• 
0 ,5

P( ) 0 ,01
0,02

g
Z

−
> =   1  

• 33,2
02,0

5,0
≈

−g   1  

• g − 0,5 ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  
• het gebruik van de normale-verdelingsfunctie op de GR, met de ingevoerde gegevens, 

bijvoorbeeld kanswaarde 0,99, µ = 0,5 en σ = 0,02  3  
• het antwoord 0,55  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 

Pagina: 2033Voor 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).



200029  18 Begin

20 02
W

is
k

u
n

d
e

 A
1

 (
n

ie
u

w
e

 s
ti

jl
)

Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 82 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 18 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Voor de uitwerking van vraag 10 is een bijlage 

toegevoegd. 
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Vliegen

In figuur 1 zie je voor een aantal achtereenvolgende jaren hoeveel passagiers er op 

luchthaven Schiphol zijn vertrokken of aangekomen.  

Rond 1995 besloot de overheid dat Schiphol mocht uitbreiden. Een voorwaarde hiervoor 

was dat tot en met 2003 het aantal passagiers per jaar ruim onder de 40 miljoen zou blijven. 

Met behulp van de gegevens uit figuur 1 probeerde men te voorspellen of het haalbaar was 

om aan deze voorwaarde te voldoen. Men nam aan dat na 1992 het aantal passagiers elk jaar 

met een vast percentage zou groeien. 

Een schatting voor dit percentage baseerde men op de groei in de voorafgaande jaren. Men 

kan bijvoorbeeld de periode 1983-1992 nemen en dan als volgt te werk gaan: 
• neem het aantal passagiers in het eerste en het laatste jaar van deze periode (dus in 1983 en 

in 1992); 

• bereken met deze twee aantallen hoe groot het jaarlijkse groeipercentage zou zijn als in de 

tussenliggende periode het aantal passagiers elk jaar met hetzelfde percentage zou zijn 

gegroeid; 

• neem aan dat voor elk jaar na 1992 dit groeipercentage geldt. 

5p 1  Bereken op deze wijze of het aantal passagiers per jaar tot en met 2003 onder de grens van 

40 miljoen zal blijven. 

Door niet naar de periode 1983-1992 te kijken, maar naar een andere periode, kon men op 

een lager jaarlijks groeipercentage uitkomen. Men gebruikte hiervoor niet een periode van 

9 jaar, zoals de periode 1983-1992, maar een periode van 12 jaar. 

4p 2  Welke periode van 12 jaar moet men in figuur 1 nemen om op een zo laag mogelijk jaarlijks 

groeipercentage uit te komen? Licht je keuze toe. 

Bij de hierboven beschreven methode zijn alleen de aantallen in het eerste en laatste jaar 

van de beschouwde periode van belang. De werkelijke groeipercentages voor elk jaar apart 

spelen daarbij geen rol. 

Een journalist meent dat het beter is om deze afzonderlijke groeipercentages wel te 

berekenen, en daar het gemiddelde van te nemen. Hij neemt als voorbeeld de periode 

1981-1989. Hij berekent de jaarlijkse groeipercentages in deze periode (dus van 1982 ten 

opzichte van 1981 enzovoort). Deze zijn achtereenvolgens: 1,0; 0,0; 8,2; 8,5; 2,6; 13,6; 9,7; 

4,8.  

Het gemiddelde hiervan is: 05,6
8

8,47,96,136,25,82,80,00,1
.

0

5

10

15

20

25

'92'91'90'89'88'87'86'85'84'83'82'81'80'79'78

18,7

16,216,3
15,414,7

13,4
11,811,5

10,69,89,89,79,59,59,89,2 9,59,2

aantal passagiers
in miljoenen

passagiersvervoer Schiphol 1978-1992figuur 1 
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De journalist meent nu dat je de ontwikkeling tussen 1981 en 1989 goed kunt beschrijven 

met de aanname dat vanaf 1981 het aantal passagiers 8 jaar lang jaarlijks met 6,05% is 

toegenomen. Maar als hij met deze aanname, uitgaande van 9,7 miljoen passagiers in 1981, 

het aantal passagiers in 1989 berekent, komt hij niet precies uit op het werkelijke aantal, 

zoals vermeld in figuur 1. 

4p 3  Bereken hoe groot het verschil is tussen het door de journalist berekende aantal passagiers 

in 1989 en het werkelijke aantal. 

Bij het debat over Schiphol speelt geluidshinder een belangrijke rol. Daarbij is niet alleen 

het aantal vliegbewegingen (starts en landingen) per dag van belang, maar ook hoe die over 

het etmaal verdeeld zijn. Iemand heeft uit een rapport daarover figuur 2 gekopieerd. 

De getallen bij de verticale as zijn bij het kopiëren onleesbaar geworden. Ze zijn nu met 

vraagtekens aangegeven. 
4p 4  Beredeneer welke getallen in figuur 2 bij de verticale as gestaan kunnen hebben. Kies 

hierbij uit: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4  of  0; 1; 2; 3; 4  of  0; 10; 20; 30; 40. Licht je antwoord toe. 

figuur 2 
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Keno

In de Verenigde Staten kun je op veel plaatsen het kansspel Keno spelen. De spelregels en 

de te winnen prijzen zijn niet overal precies hetzelfde. We kijken in deze opgave naar één 

bepaalde vorm waarin het spel gespeeld kan worden. 

Een lot kost 1 dollar. Op het lot staan de getallen 1 tot en met 80. Om mee te spelen moet je 

10 van deze 80 getallen aankruisen. Dat kan op verschillende manieren. In figuur 3 zie je 

daar een voorbeeld van. 

4p 5  Bereken hoeveel mogelijkheden er zijn om 10 verschillende getallen op het lot te kiezen. 

Bij de trekking worden door een trekkingsmachine willekeurig 22 getallen gekozen uit de 

getallen 1 tot en met 80. Nu gaat het erom, hoeveel van de 10 aangekruiste getallen goed 

zijn. Dat wil zeggen, hoeveel er bij de 22 getallen uit de trekkingsmachine zitten. Dit aantal 

bepaalt de prijs die je wint. Het prijzenschema ziet er als volgt uit. 

aantal getallen 
goed 

prijs 

10 $ 250.000,– 

9 $ 2.500,– 

8 $ 250,– 

7 $ 25,– 

6 $ 7,– 

5 gratis lot 

4 gratis lot 

3 geen prijs 

2 geen prijs 

1 gratis lot 

0 $ 5,– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Select your own numbersfiguur 3 

tabel 1 
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Opvallend is dat je bij 0 goed een prijs wint en bij 2 of 3 goed niet. Hiervoor is gekozen 

omdat bijvoorbeeld de kans dat 2 getallen goed zijn veel groter is dan de kans dat 0 getallen 

goed zijn. 

6p 6  Bereken de kans dat 0 getallen goed zijn en bereken ook de kans dat 2 getallen goed zijn. 

Stel dat je één lot koopt. De kans dat je direct een geldprijs wint, is dan ongeveer 5,4% en 

de kans op een gratis lot ongeveer 39,5%. De kans dat je met dat gratis lot bij de volgende 

trekking een geldprijs wint, is weer 5,4% en de kans dat je opnieuw een gratis lot wint, is 

weer 39,5%, enzovoorts. Zie diagram 1. 

6p 7  Bereken de kans dat je zo bij een van de eerste tien trekkingen een geldprijs wint. 

De maker van een website over dit spel verzamelt al sinds de introductie van dit spel de 

resultaten van alle trekkingen. Hij houdt ook voortdurend bij hoe vaak elk van de 

80 getallen getrokken is in alle trekkingen tot dan toe. Op basis daarvan publiceerde hij op 

een bepaald moment tabel 2. Uit deze tabel blijkt bijvoorbeeld dat tot dat moment 11 van de 

80 getallen ten minste 290 keer en ten hoogste 299 keer waren getrokken. 

aantal keren 

getrokken 

aantal getallen 

260 – 269 2 

270 – 279 1 

280 – 289 4 

290 – 299 11 

300 – 309 21 

310 – 319 21 

320 – 329 15 

330 – 339 3 

340 – 349 0 

350 – 359 2 

Tabel 2 heeft betrekking op een groot aantal trekkingen van telkens 22 getallen. Met behulp 
van de gegevens in de tabel kunnen we een schatting maken van dit aantal trekkingen. De 
maker van de website beweerde dat tabel 2 betrekking had op 1126 trekkingen. 

5p 8  Onderzoek of deze bewering in overeenstemming kan zijn met de gegevens in tabel 2. 

geen prijs

geldprijs

0,054

0,395 lot lot lot
gratis gratis gratis

geen prijs

geldprijs

0,054

0,395

geen prijs

geldprijs

0,054

0,395

diagram 1 

tabel 2 
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Nieuwbouw

Als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, vindt doorgaans een inspectie plaats. Daarbij 

komen vaak nog gebreken aan het licht. Uit de nieuwbouwwoningen die bij de oplevering 

één of meer gebreken vertoonden, werd in het jaar 2000 door de Vereniging Eigen Huis een 

steekproef van 325 woningen genomen. De resultaten zijn samengevat in tabel 3. 

aantal bij oplevering 

geconstateerde gebreken 

aantal woningen 

1 t/m 5 gebreken 5 

6 t/m 10 gebreken 21 

11 t/m 20 gebreken 85 

21 t/m 30 gebreken 88 

31 t/m 40 gebreken 59 

41 t/m 50 gebreken 47 

51 t/m 60 gebreken 7 

61 of meer gebreken 13 

Van deze 325 woningen bleek het gemiddelde aantal gebreken per woning 28,6 te zijn. 

In plaats van het gemiddelde had men ook als centrummaat de mediaan van het aantal 

gebreken per woning kunnen nemen. 

Neem aan dat het aantal woningen steeds bij benadering gelijkmatig over een klasse 

verdeeld is, behalve bij de laatste klasse.  
4p 9  Onderzoek of de mediaan groter of kleiner is dan het gemiddelde 28,6. 

tabel 3 
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Als een nieuwbouwwoning een of meer gebreken vertoont, krijgt de bouwer twee weken de 

tijd om deze te herstellen. Dat blijkt vaak niet te lukken. Bij het onderzoek waren slechts 94 

van de 325 woningen na twee weken geheel in orde. De andere 231 woningen vertoonden 

nog steeds gebreken. Bij één woning vond men zelfs nog 83 gebreken.  

Van de 231 woningen die na twee weken nog steeds gebreken vertoonden, staan de 

gegevens over het aantal gebreken per woning in de cumulatieve frequentiepolygoon van 

figuur 4. Er is gebruik gemaakt van dezelfde klassenindeling als in tabel 3. Figuur 4 staat 

ook op de bijlage. 

Hieronder staan vier schetsen van boxplots van het aantal gebreken per woning. 

4p 10  Welk van deze boxplots past het beste bij de gegevens van figuur 4? Licht je antwoord toe, 

eventueel met behulp van de figuur op de bijlage. 

Omdat na twee weken slechts een klein deel van de 325 woningen in orde is, lijkt het net of 

de bouwers slecht presteren. Maar de 231 woningen die nog niet in orde waren, hadden nu 

gemiddeld ongeveer 8,9 gebreken. 

Daaruit volgt dat de bouwers ruim driekwart van alle gebreken hebben verholpen in de 

herstelperiode van twee weken.  
4p 11  Toon dit met een berekening aan. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
aantal gebreken

250

200

150

100

50

0

aantal
woningen

0

148

182

208
217 223 227227 228228 231

148

208
217 223 227 228

A B C D

figuur 4 

Pagina: 2040Voor 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).



200029  18 8 Lees verder

Afvallen

Veel mensen doen hun best om hun lichaamsgewicht onder controle te houden. Of je op 

gewicht blijft, aankomt of afvalt, is natuurlijk afhankelijk van wat je per dag eet en drinkt, 

maar ook van je lichamelijke activiteiten en van je huidige gewicht. 

Voor vrouwen met een lengte van 170 cm die normale activiteiten verrichten, is in tabel 4 

het verband weergegeven tussen het lichaamsgewicht en het aantal kilocalorieën (kcal) dat 

per dag nodig is om op hetzelfde gewicht te blijven. 

Wie wil afvallen moet ervoor zorgen minder kilocalorieën binnen te krijgen. Ook daarover 

geeft tabel 4 informatie. 

In alle organen en spieren wordt energie verbruikt, maar in vetweefsel niet. Dat verklaart 

waarom de waarden in het onderste gedeelte van de tabel anders verlopen dan in het 

bovenste gedeelte. 

benodigde aantal kcal per dag 

voor vrouwen van 170 cm bij normale activiteiten 

lichaamsgewicht 

in kg 

voor behoud 

huidige gewicht 

om 0,5 pond per 

week af te vallen 

om 1 pond per 

week af te vallen 

om 2 pond per 

week af te vallen 

50 1650 1400 1150 650 

55 1725 1475 1225 725 

60 1800 1550 1300 800 

65 1875 1625 1375 875 

70 1910 1710 1510 1110 

75 1925 1725 1525 1125 

80 1940 1740 1540 1140 

85 1955 1755 1555 1155 

90 1970 1770 1570 1170 

Zo lees je af dat een vrouw met een gewicht van 75 kg volgens deze tabel 1925 kcal per dag 

nodig heeft om op gewicht te blijven. Als ze maar 1525 kcal per dag zou gebruiken dan zou 

ze 1 pond per week afvallen. 

In de tabel zou ook een kolom kunnen staan om 1,5 pond per week af te vallen. Op grond 

van de regelmaat in de tabel kun je berekenen welke getallen in deze kolom zouden moeten 

staan.
4p 12  Bereken de getallen die in deze kolom zouden moeten staan bij een lichaamsgewicht van 

70, 75, 80, 85 en 90 kg. 

In plaats van deze uitgebreide tabellen is het ook mogelijk formules te geven. Voor 

vrouwen met een gewicht vanaf 50 kg tot en met 65 kg zijn deze formules dan: 

Ebehoud  = 15·gewicht + 900 

E1 pond afvallen  = 15·gewicht + 400 

Ex pond afvallen  = 15·gewicht + 900 – 500·x

Hierbij geldt: 

Ebehoud  is het aantal kcal per dag om het huidige gewicht te houden, 

E1 pond afvallen  is het aantal kcal per dag om 1 pond per week af te vallen, 

Ex pond afvallen  is het aantal kcal per dag om x pond per week af te vallen. 

Ook voor de vrouwen uit de tabel die 70 kg of meer wegen kun je zo drie formules maken. 

6p 13  Maak voor deze groep vrouwen formules voor Ebehoud, E1 pond afvallen en Ex pond afvallen.

tabel 4 
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Wat voor iemand een gezond gewicht is, is onder andere afhankelijk van de lichaamslengte. 

In de literatuur vind je verschillende methoden om het ideale gewicht te bepalen aan de 

hand van de lichaamslengte. Volgens een van deze methoden, de Hamwi-methode, is het 

ideale gewicht voor vrouwen te berekenen met de formule: 

ideaal gewicht in kg = 45,4 + 0,89·(lengte in cm – 152,4) 

Een andere veel gebruikte vuistregel zegt dat het maximum voor een gezond 

lichaamsgewicht kan worden berekend met de formule: 

maximumgewicht in kg = 0,0025·(lengte in cm)
2

Het verschil tussen het maximumgewicht volgens de hierboven genoemde vuistregel en het 

ideale gewicht volgens de Hamwi-methode is niet bij elke lengte hetzelfde. 

5p 14  Bereken de minimale waarde en ook de maximale waarde van dit verschil. Beperk je daarbij 

tot vrouwen die minstens 155 cm en hoogstens 195 cm lang zijn. 
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Alcohol

Alle alcoholhoudende dranken bestaan vrijwel uitsluitend uit water en alcohol. De 

hoeveelheid alcohol in dranken wordt uitgedrukt door een volumepercentage. Dat wil 

zeggen dat het percentage aangeeft welk deel van het volume uit pure alcohol bestaat. Een 

liter (= 100 centiliter) bier met een alcoholpercentage van 5% bevat 5 centiliter alcohol en 

95 centiliter water. Die 95 centiliter water weegt 950 gram, en die 5 centiliter alcohol weegt 

40 gram. Een liter bier weegt dus 990 gram. 

De glazen voor verschillende alcoholische dranken zijn zodanig gemaakt, dat er 10 gram 

alcohol in een glas geschonken kan worden. Bier bevat gemiddeld 5% alcohol, jenever 

bevat 35% alcohol. Een bierglas is dan ook veel groter dan een jeneverglas. 

3p 15  Bereken hoeveel centiliter jenever er in een jeneverglas geschonken kan worden. 

Alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid. De politie houdt regelmatig alcoholcontroles om 

automobilisten met een te hoog alcoholpromillage in hun bloed te kunnen bestraffen. 

Enkele jaren geleden meende Veilig Verkeer Nederland (tegenwoordig heet deze

organisatie 3VO) dat er aan de alcoholcontroles nog wel wat verbeterd zou kunnen worden. 

Zie artikel 1. 

VVN: dronken automobilisten ontspringen te vaak de dans 

HUIZEN  Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) stoort zich aan de manier waarop 

de politie omspringt met automobilisten 

die te veel gedronken hebben. Volgens de 

organisatie wordt 35 procent van de 

bestuurders die te veel hebben gedronken 

niet bestraft omdat de controleapparatuur 

van de politie te ruim staat afgesteld. 

…

Met meer dan 0,5 promille alcohol in het 

bloed is een automobilist wettelijk 

strafbaar. Volgens VVN staat de 

apparatuur van de politie al jaren 

afgesteld op 0,7 promille waardoor veel 

bestuurders-in-overtreding niet tegen de 

lamp lopen. 

Een woordvoerder van de politie erkent 

dat deze marge is ingebouwd om 

onnauwkeurigheden in de apparatuur te 

ondervangen. Daarmee wordt voorkomen 

dat mensen worden vervolgd, terwijl later 

het wettelijk bewijs niet kan worden 

geleverd. „Dat is gebeurd op last van 

Justitie”, zegt hij.  

Bij een alcoholcontrole werd 1,45% van de gecontroleerde automobilisten bestraft. Neem 

aan dat het percentage van 35 in de eerste alinea van het artikel juist is. Als alle

automobilisten die te veel hadden gedronken, waren bestraft dan zou het percentage niet 

1,45 zijn geweest, maar hoger. 
4p 16  Bereken dat hogere percentage. 

In artikel 1 speelt de onnauwkeurigheid van de apparatuur een belangrijke rol: de metingen 

geven bijna nooit de werkelijke waarde van het promillage alcohol dat in het bloed 

aanwezig is. Het verschil tussen het gemeten promillage en het werkelijke promillage 

noemen we de meetfout.

We gaan er in deze opgave van uit dat de meetfouten normaal verdeeld zijn, met een 

gemiddelde van 0 promille. Afwijkingen naar boven en afwijkingen naar beneden zijn dus 

even waarschijnlijk. Neem aan dat de standaardafwijking van de meetfouten 0,1 promille is. 

Een automobilist met 0,48 promille alcohol in het bloed is wettelijk niet strafbaar. Stel dat 

deze automobilist wordt gecontroleerd. Als de meting meer dan 0,7 promille aangeeft, dan 

wordt deze automobilist (ten onrechte) bestraft. 
5p 17  Bereken de kans dat de meetfout zo groot is dat deze automobilist (ten onrechte) wordt 

bestraft. 

artikel 1 
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Toen de grens in de apparatuur op 0,7 promille werd gesteld, was de apparatuur nog zo 

onnauwkeurig dat een ruime marge noodzakelijk was: er zouden anders te veel mensen ten 

onrechte bestraft worden. Volgens een woordvoerder van 3VO is nauwkeurigheid 

tegenwoordig geen probleem meer. Kennelijk is de standaardafwijking van de meetfouten 

bij de huidige apparatuur kleiner geworden.  

Neem aan dat de standaardafwijking van de meetfouten tegenwoordig 0,02 promille is. 

Justitie wil de grens waarop de apparatuur wordt afgesteld zo kiezen dat van de 

gecontroleerde automobilisten met 0,5 promille alcohol in het bloed slechts 1% (ten 

onrechte) bestraft wordt. 
5p 18  Bereken in twee decimalen nauwkeurig boven welk gemeten promillage automobilisten dan 

bestraft worden. 

Einde 
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Vraag 10 
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 82 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Vliegen 
 
Maximumscore 5 

 1  • groeifactor )91,1(
8,9
7,18

≈ per 9 jaar  1  

• groeifactor 074,1
8,9
7,18 9

1

≈






 per jaar  2  

• 18,7⋅1,07411 ≈ 41  1  
• het antwoord: nee, want in 2003 zijn er meer dan 40 miljoen passagiers  1  

 
Opmerking 
Als door tussentijdse afronding met een jaarlijkse groeifactor van 1,07 gewerkt is en als 
gevolg daarvan het antwoord ’ja’ is gevonden, hiervoor geen punten in mindering brengen. 
 
Maximumscore 4 

 2  • Er zijn drie perioden mogelijk: ’78-’90, ’79-’91 en ’80-’92  1  
• De groeipercentages per jaar bij deze perioden zijn ongeveer 4,9; 4,3 en 5,8 (of: de 

groeifactoren per 12 jaar bij deze perioden zijn ongeveer 1,77; 1,65 en 1,97)  2  
• het antwoord ’79-’91  1  

of 
• Er zijn drie perioden mogelijk: ’78-’90, ’79-’91 en ’80-’92  1  
• In ’79 is de beginwaarde het hoogst en in ’91 is de eindwaarde het laagst  2  
• Voor ’79-’91 is de groeifactor het laagst, dus ook het groeipercentage per jaar  1  

 
Maximumscore 4 

 3  • jaarlijkse groeifactor 1,0605  1  
• 9,7⋅1,06058 ≈ 15,5 miljoen passagiers  2  
• Dat verschilt 0,1 miljoen met het werkelijke aantal 15,4 miljoen  1  

 
Maximumscore 4 

 4  • Alle staafjes samen moeten 100% zijn  1  
• Er zijn 24 × 4 = 96 staafjes  1  
• De gemiddelde hoogte van de staafjes moet ongeveer 1% zijn  1  
• Alleen de getallen 0; 1; 2; 3; 4 kunnen bij de as gestaan hebben  1  

 
Opmerking 
Als de toelichting ontbreekt, geen punten voor deze vraag toekennen. 
 
Keno 
 
Maximumscore 4 

 5  • 
80
10
 
 
 

 of 80 79 71
10!

⋅ ⋅ ⋅…   3  

• het antwoord ongeveer 1,6 ⋅1012  1  
 
Opmerking 
Als 80 ·79·…·71 ≈ 6,0 ·1018 als antwoord is gegeven, 1 punt voor deze vraag toekennen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 6  • P(0 goed) = 58 57 56 49
80 79 78 71

⋅ ⋅ ⋅ ⋅…  of 70 69 68 49
80 79 78 59

⋅ ⋅ ⋅ ⋅… of 

58
10

80
10

 
 
 
 
 
 

 of 

70
22

80
22

 
 
 
 
 
 

  2  

• P(0 goed) ≈ 0,03  1  

• P(2 goed) = 
10 22 21 58 51
2 80 79 78 71

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
…  of 

22 10 9 70 51
2 80 79 78 59

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
… of

22 58
2 8

80
10

   
⋅   

   
 
 
 

 of 

10 70
2 20

80
22

   
⋅   

   
 
 
 

  2  

• P(2 goed) ≈ 0,27  1  
 
Maximumscore 6 

 7  • P(geldprijs bij 1 van de eerste 10 trekkingen) = P(geldprijs) + P(gratis lot, geldprijs) + 
P(gratis lot, gratis lot, geldprijs) + … + P(9 maal gratis lot gevolgd door geldprijs)  1  

• 0,054 + 0,395·0,054 + 0,3952·0,054 + … + 0,3959·0,054  3  
• Dit is de som van een meetkundige rij van 10 termen (met beginterm 0,054 en reden 0,395)  1  
• het antwoord 0,089 of 8,9%  1  

 
Opmerking 
Het antwoord kan ook gevonden worden door de tien termen op te tellen zonder gebruik te 
maken van het begrip meetkundige rij. 
 
Maximumscore 5 

 8  • De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassenmiddens 264,5; …; 354,5  1  
• 264,5 ⋅ 2 +…+ 354,5 ⋅ 2 = 24 760  2  
• Dit is ongeveer 24 772 (door het gebruik van klassenmiddens hoeft het niet precies te 

kloppen)  1  
 
Opmerking 
Als de getallen 265; …; 355 of 264; …; 354 als klassenmiddens zijn gebruikt, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 
of 

• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassengrenzen 260; …; 350 en 269; …; 359  1  
• 260 ⋅ 2 +…+ 350 ⋅ 2 = 24 400 en 269 ⋅ 2 +…+ 359 ⋅ 2 = 25 120  2  
• 24 772 ligt inderdaad tussen de ondergrens 24 400 en de bovengrens 25 120  1  

of 
• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• De gegevens in de rechter kolom van tabel 2 zijn bij benadering symmetrisch verdeeld  1  
• Gemiddeld zijn de getallen ongeveer 310 keer getrokken  1  
• In totaal is er ongeveer 310 ⋅ 80 = 24 800 keer een getal getrokken  1  
• Dit is ongeveer 24 772  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Nieuwbouw 
 
Maximumscore 4 

 9  • De mediaan heeft rangnummer 163  1  
• 5 + 21 + 85 = 111 dus in de klasse 21 t/m 30 heeft de mediaan rangnummer 52  1  

• 9,510
88
52

≈⋅   1  

• De mediaan is ongeveer 26, dus kleiner dan het gemiddelde  1  
of 

• Het aantal woningen met minder dan 28,6 gebreken is ongeveer 1818885215 10
8 ≈⋅+++   2  

• Dit is meer dan 50% van 325  1  
• Dus de mediaan is kleiner dan 28,6  1  

 
Maximumscore 4 

 10  een tekening of redenering waaruit blijkt dat: 
• De mediaan is ongeveer 5 (aflezen bij 116 woningen)  1  
• Het derde kwartiel is ongeveer 10  1  
• Het maximum is 83  1  
• de conclusie dat boxplot C het beste bij de gegevens past  1  

 
Indien een antwoord zonder enige toelichting is gegeven  0  
 
Maximumscore 4 

 11  • Eerst waren er in totaal 325 ⋅ 28,6 = 9295 gebreken  1  
• Nu zijn er in totaal 231 ⋅ 8,9 ≈ 2056 gebreken  1  
• Er zijn dus 7239 gebreken verholpen  1  
• Dat is ongeveer 78% (of 0,78)  1  

 
Afvallen 
 
Maximumscore 4 

 12  • de getallen 1310, 1325, 1340, 1355, 1370  4  
 
Opmerkingen 

• Voor elk fout getal dient 1 punt afgetrokken te worden tot een maximum van 4 punten. 
• Als men systematisch de getallen horend bij 50 tot en met 65 kg berekend heeft in plaats 

van de getallen bij 70 tot en met 90 kg maximaal 2 punten toekennen voor deze vraag. 
 
Maximumscore 6 

 13  • toename 3 kcal per kg  2  
• Ebehoud = 3⋅gewicht + 1700  1  
• E1 pond afvallen = 3⋅gewicht + 1300  1  
• Ex pond afvallen = 3⋅gewicht + 1700 – 400·x  2  

 
Opmerking 
Als in de laatste formule de term – 400·x ontbreekt, geen punten voor deze formule geven. 
 
Maximumscore 5 

 14  • de verschilfunctie 0,0025 ⋅ (lengte)2 – (45,4 + 0,89 ⋅ (lengte – 152,4))  2  
• het gebruik van de GR om het minimum en maximum van deze functie te bepalen  1  
• Het minimum is 11,0 (of 11) kg (bij 178 cm)  1  
• Het maximum (op het gegeven domein) is 12,3 kg (bij 155 cm)  1  

 
Opmerking 
In plaats van het opstellen van een formule voor de verschilfunctie mogen ook de twee 
afzonderlijke functies en een functie als y2 – y1 in de GR worden ingevoerd. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Alcohol 
 
Maximumscore 3 

 15  • 10 gram alcohol is 1,25 centiliter  1  
• 1,25 centiliter is 35%  1  
• het antwoord 3,57 (of 3,6)  1  

of  
• In 1 liter jenever zit 7⋅ 40 gram alcohol  1  

• In 100
28

centiliter jenever zit 10 gram alcohol  1  

• het antwoord 3,57 (of 3,6)  1  
• of 
• In 25 centiliter bier zit 10 gram alcohol  1  
• In jenever zit 7 keer zoveel alcohol als in bier  1  

• het antwoord 25 3,57
7
≈  (of 3,6)  1  

 
Maximumscore 4 

 16  • 1,45 komt overeen met 65%  2  

• Het hogere percentage is 45,1
65

100
⋅   1  

• het antwoord (ongeveer) 2,23  1  
 
Maximumscore 5 

 17  • Bij µ = 0 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,22 (of bij µ = 0,48 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,7)  2  
• het op de juiste wijze invoeren van deze waarden in de GR  2  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  1  

of 
• De gevraagde kans is de kans dat de meetfout 0,22 is of groter  2  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  

of 
• De gemeten promillages zijn normaal verdeeld met µ = 0,48 en σ = 0,1  1  
• De gevraagde kans is de kans dat het gemeten promillage groter is dan 0,7  1  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 5 

 18  • P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  
• het gebruik van de normale-verdelingsfunctie op de GR, met de ingevoerde gegevens, 

bijvoorbeeld kanswaarde 0,99, µ = 0,5 en σ = 0,02  3  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(meetfout > x) = 0,01  1  

• P(
0 ,02

xZ > ) = 0,01  1  

• 
02,0
x  ≈ 2,33  1  

• x ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  

• 
0 ,5

P( ) 0 ,01
0,02

g
Z

−
> =   1  

• 
0 ,5

2,33
0,02

g −
≈   1  

• g − 0,5 ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

13.30 –16.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

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 19 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Voor de uitwerking van de vragen 3, 4, 13 en 19 is 

een bijlage toegevoegd. 
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Speelgoedfabriek

Een speelgoedfabrikant maakt houten poppenhuizen en houten treinen. Voor het 

vervaardigen van het speelgoed onderscheiden we drie soorten arbeid: zagen, timmeren en 

verven. Het aantal minuten dat hiervoor nodig is, vind je in onderstaande tabel 1.  

soort

arbeid 

tijd (in minuten) nodig 

per poppenhuis 

tijd (in minuten) nodig 

per trein 

     zagen 24 15 

     timmeren 60 40 

     verven 40 10 

Er is één personeelslid belast met het zagen, twee met het timmeren en één met het verven. 

Elk van deze vier personeelsleden kan maximaal 40 uren per week werken.  

Het aantal poppenhuizen dat per week wordt gemaakt, geven we aan met x. Het aantal 

treinen dat per week wordt gemaakt, geven we aan met y.

Op grond van bovenstaande gegevens kunnen we voor deze variabelen de volgende 

beperkende voorwaarden opstellen: 
I 80058 yx

II 24023 yx

III 2404 yx

IV 0x

V 0y

4p 1  Toon aan dat voorwaarde II volgt uit de gegevens. 

We gaan er in deze opgave van uit dat de kosten voor het maken van het speelgoed bestaan 

uit materiaalkosten en arbeidskosten. Aan materiaal kost een poppenhuis 17 euro en een 

trein ook 17 euro. Ieder personeelslid kost 30 euro per gewerkt uur. Alleen voor de 

gewerkte uren wordt het personeel betaald. 

Alle exemplaren die in een week worden gemaakt, worden nog in diezelfde week verkocht. 

De poppenhuizen worden verkocht voor 97 euro per stuk, de treinen voor 58,50 euro per 

stuk.

De winst in euro’s die wekelijks op het speelgoed wordt gemaakt, geven we aan met W.

5p 2  Toon aan dat voor W de volgende formule geldt: .918 yxW

tabel 1 
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De grenslijnen die horen bij de beperkende voorwaarden, zijn getekend in figuur 1. Het 

toegestane gebied is grijs gemaakt. Deze figuur staat ook op de bijlage. 

6p 3  Bereken de maximale winst die wekelijks kan worden behaald. Gebruik daarbij zo nodig de 

figuur op de bijlage. 

Degene die met het zagen belast is, noemen we hierna de zager.

In figuur 1 ligt de grenslijn die op het zagen betrekking heeft, geheel buiten het toegestane 

gebied. Dus in de gegeven omstandigheden kunnen er nooit zo veel poppenhuizen en 

treinen gemaakt worden dat er voor de zager 40 uren werk per week is. 

De zager kan ook heel aardig verven. Hij doet dat net zo vlot als degene die dat normaal 

doet. Men besluit dat de zager een aantal uren per week beschikbaar moet zijn om te 

verven. Dit aantal uren noemen we d. Gedurende die tijd is hij niet beschikbaar voor het 

zagen.

Als gevolg hiervan veranderen de beperkende voorwaarden I en III in: 

I dyx 2080058   en 

III .62404 dyx

De andere drie voorwaarden blijven hetzelfde. 

Het hangt nu van de keuze van d af hoe het toegestane gebied eruit ziet. 

5p 4  Onderzoek of het mogelijk is d zodanig te kiezen dat het toegestane gebied uitsluitend 

begrensd wordt door de lijnen x = 0, y = 0 en de grenslijn die betrekking heeft op het 

timmeren. Gebruik zo nodig de figuur op de bijlage. 
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Keno

In de Verenigde Staten kun je op veel plaatsen het kansspel Keno spelen. De spelregels en 

de te winnen prijzen zijn niet overal precies hetzelfde. We kijken in deze opgave naar één 

bepaalde vorm waarin het spel gespeeld kan worden. 

Een lot kost 1 dollar. Op het lot staan de getallen 1 tot en met 80. Om mee te spelen moet je 

10 van deze 80 getallen aankruisen. Dat kan op verschillende manieren. In figuur 2 zie je 

daar een voorbeeld van. 

4p 5  Bereken hoeveel mogelijkheden er zijn om 10 verschillende getallen op het lot te kiezen. 

Bij de trekking worden door een trekkingsmachine willekeurig 22 getallen gekozen uit de 

getallen 1 tot en met 80. Nu gaat het erom, hoeveel van de 10 aangekruiste getallen goed 

zijn. Dat wil zeggen, hoeveel er bij de 22 getallen uit de trekkingsmachine zitten. Dit aantal 

bepaalt de prijs die je wint. Het prijzenschema ziet er als volgt uit. 

aantal getallen 
goed 

prijs 

10 $ 250.000,– 

9 $ 2.500,– 

8 $ 250,– 

7 $ 25,– 

6 $ 7,– 

5 gratis lot 

4 gratis lot 

3 geen prijs 

2 geen prijs 

1 gratis lot 

0 $ 5,– 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Select your own numbersfiguur 2 

tabel 2 
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Opvallend is dat je bij 0 goed een prijs wint en bij 2 of 3 goed niet. Hiervoor is gekozen 

omdat bijvoorbeeld de kans dat 2 getallen goed zijn veel groter is dan de kans dat 0 getallen 

goed zijn. 

6p 6  Bereken de kans dat 0 getallen goed zijn en bereken ook de kans dat 2 getallen goed zijn. 

Stel dat je één lot koopt. De kans dat je direct een geldprijs wint, is dan ongeveer 5,4% en 

de kans op een gratis lot ongeveer 39,5%. De kans dat je met dat gratis lot bij de volgende 

trekking een geldprijs wint, is weer 5,4% en de kans dat je opnieuw een gratis lot wint, is 

weer 39,5%, enzovoorts.  
6p 7  Bereken de kans dat je zo bij een van de eerste tien trekkingen een geldprijs wint. 

De maker van een website over dit spel verzamelt al sinds de introductie van dit spel de 

resultaten van alle trekkingen. Hij houdt ook voortdurend bij hoe vaak elk van de 

80 getallen getrokken is in alle trekkingen tot dan toe. Op basis daarvan publiceerde hij op 

een bepaald moment tabel 3. Uit deze tabel blijkt bijvoorbeeld dat tot dat moment 11 van de 

80 getallen ten minste 290 keer en ten hoogste 299 keer waren getrokken. 

aantal keren 

getrokken 

aantal getallen 

260 – 269 2 

270 – 279 1 

280 – 289 4 

290 – 299 11 

300 – 309 21 

310 – 319 21 

320 – 329 15 

330 – 339 3 

340 – 349 0 

350 – 359 2 

Tabel 3 heeft betrekking op een groot aantal trekkingen van telkens 22 getallen. Met behulp 

van de gegevens in de tabel kunnen we een schatting maken van dit aantal trekkingen. De 

maker van de website beweerde dat tabel 3 betrekking had op 1126 trekkingen. 

5p 8  Onderzoek of deze bewering in overeenstemming kan zijn met de gegevens in tabel 3. 

tabel 3 
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Ransuilen in Vaes 

In 1977 troffen onderzoekers in Vaes een kleine groep ransuilen aan. Vanaf dat moment 

heeft men ze nauwgezet bestudeerd. Daaruit bleek onder andere dat de ransuilen vroeg in 

het voorjaar broeden en dat de jongen half juni al kunnen vliegen. Uit tellingen, die steeds 

eind juni plaatsvonden, bleek dat de populatie in omvang toenam. In tabel 4 staan enige 

resultaten. 

Aantal ransuilen per eind juni 

jaar 1977 1989 

aantal 20 178 

Neem aan dat tussen eind juni 1977 en eind juni 1989 het aantal ransuilen jaarlijks met een 

vast percentage toenam. 

4p 9  Bereken met hoeveel procent per jaar het aantal ransuilen in deze periode toenam. 

Eind juni 1991 telde men 205 ransuilen. Dat is minder dan volgens de bovenstaande groei 

verwacht mocht worden. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat door ransuilen 

gebruikte broedplaatsen (bestaande holtes in bomen en gebouwen) altijd slechts in beperkte 

mate aanwezig zijn. Daardoor konden sommige vrouwtjes dat jaar geen broedplaats vinden. 

Aanvankelijk dacht een onderzoeker het aantal ransuilen vanaf 1989 goed te kunnen 

voorspellen met een model van de vorm: 

 R(t) = a b 0,6
t

Hierbij is R(t) het aantal ransuilen in jaar t en t het aantal jaren na eind juni 1989. 

Hij koos a en b zo dat de formule 178 ransuilen opleverde voor 1989 (t = 0) en 

205 ransuilen voor 1991 (t = 2). Zo vond hij voor a de waarde 220,2 en voor b de 

waarde 42,2. 

6p 10  Bereken de waarden van a en b afgerond op twee decimalen. 

We gebruiken verder in deze opgave de formule: 

R(t) = 220,2  42,2 0,6
t

Met deze formule kwam de onderzoeker voor eind juni 1993 uit op (afgerond) 

215 ransuilen. Deze voorspelling kwam echter niet uit. Eind juni 1993 bleken er 

223 ransuilen te zijn in plaats van de voorspelde 215. Daarom stelde de onderzoeker een 

nieuw model op dat overeenstemde met de aantallen ransuilen van 1989, 1991 en 1993: 

250
( )

1 0,4045 0,74 t
Q t

Hierbij is Q(t) het aantal ransuilen in jaar t en t het aantal jaren na eind juni 1989. 

Hoewel dit laatste model aanvankelijk beter overeenstemt met de waarnemingen dan het 

eerste model, is het mogelijk dat op den duur het eerste model realistischer is. We 

vergelijken daarom deze twee modellen. 

Zowel R(t) als Q(t) geven voor 1989 (t = 0) het aantal van 178 ransuilen. 

In de jaren daarna is soms R(t) groter dan Q(t) en soms Q(t) groter dan R(t).

4p 11  Toon dit aan door de grafieken van R en Q te schetsen voor 0 < t < 5. 

tabel 4 
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Bij het eerste model is na 1989 steeds sprake van afnemende stijging. We willen weten of 

dat bij het tweede model ook zo is. 

Hoewel Q(t) alleen voor gehele waarden van t zinvolle voorspellingen van het aantal 

ransuilen geeft, kunnen we Q(t) toch voor niet-gehele waarden van t berekenen.  

Met behulp van differentiëren is het dan mogelijk de stijging van Q(t) te onderzoeken. 
4p 12  Differentieer Q(t). 

3p 13  Onderzoek of bij Q(t) in de periode tussen 1989 en 2000 steeds sprake is van afnemende 

stijging. Maak voor dit onderzoek in de figuur op de bijlage een grafiek van de afgeleide 

functie van Q.

Omdat de tellingen slechts een keer per jaar plaatsvinden, is een discreet model geschikter. 

In plaats van bovenstaande formule voor Q(t) had de onderzoeker voor het tweede model 

ook een recursieve formule kunnen maken van de volgende vorm:  

1 1
t

t t t

N
N c N N

d
 met N0 = 178 

Hierbij is t het aantal jaren na eind juni 1989. 

In deze formule kunnen de constante getallen c en d zo gekozen worden dat de waarden van 

Nt volgens deze formule bij benadering hetzelfde zijn als de waarden van Q(t). 

Zowel bij de formule voor Q(t) als bij de recursieve formule nadert het aantal ransuilen op 

den duur tot eenzelfde evenwichtswaarde. 

5p 14  Bereken d met behulp van deze evenwichtswaarde. 

Pagina: 2060Voor 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).



200029  19 8 Lees verder

Alcohol

Alcohol beïnvloedt de rijvaardigheid. De politie houdt regelmatig alcoholcontroles om 

automobilisten met een te hoog alcoholpromillage in hun bloed te kunnen bestraffen. 

Enkele jaren geleden meende Veilig Verkeer Nederland (tegenwoordig heet deze

organisatie 3VO) dat er aan de alcoholcontroles nog wel wat verbeterd zou kunnen worden. 

Zie artikel 1. 

VVN: dronken automobilisten ontspringen te vaak de dans

HUIZEN  Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) stoort zich aan de manier waarop 

de politie omspringt met automobilisten 

die te veel gedronken hebben. Volgens de 

organisatie wordt 35 procent van de 

bestuurders die te veel hebben gedronken 

niet bestraft omdat de controleapparatuur 

van de politie te ruim staat afgesteld. 

…

Met meer dan 0,5 promille alcohol in het 

bloed is een automobilist wettelijk 

strafbaar. Volgens VVN staat de 

apparatuur van de politie al jaren 

afgesteld op 0,7 promille waardoor veel 

bestuurders-in-overtreding niet tegen de 

lamp lopen. 

Een woordvoerder van de politie erkent 

dat deze marge is ingebouwd om 

onnauwkeurigheden in de apparatuur te 

ondervangen. Daarmee wordt voorkomen 

dat mensen worden vervolgd, terwijl later 

het wettelijk bewijs niet kan worden 

geleverd. „Dat is gebeurd op last van 

Justitie”, zegt hij.  

Bij een alcoholcontrole werd 1,45% van de gecontroleerde automobilisten bestraft. Neem 

aan dat het percentage van 35 in de eerste alinea van het artikel juist is. Als alle

automobilisten die te veel hadden gedronken, waren bestraft dan zou het percentage niet 

1,45 zijn geweest, maar hoger. 

4p 15  Bereken dat hogere percentage. 

In artikel 1 speelt de onnauwkeurigheid van de apparatuur een belangrijke rol: de metingen 

geven bijna nooit de werkelijke waarde van het promillage alcohol dat in het bloed 

aanwezig is. Het verschil tussen het gemeten promillage en het werkelijke promillage 

noemen we de meetfout.

We gaan er in deze opgave van uit dat de meetfouten normaal verdeeld zijn, met een 

gemiddelde van 0 promille. Afwijkingen naar boven en afwijkingen naar beneden zijn dus 

even waarschijnlijk. Neem aan dat de standaardafwijking van de meetfouten 0,1 promille is. 

Een automobilist met 0,48 promille alcohol in het bloed is wettelijk niet strafbaar. Stel dat 

deze automobilist wordt gecontroleerd. Als de meting meer dan 0,7 promille aangeeft, dan 

wordt deze automobilist (ten onrechte) bestraft. 
5p 16  Bereken de kans dat de meetfout zo groot is dat deze automobilist (ten onrechte) wordt 

bestraft. 

Toen de grens in de apparatuur op 0,7 promille werd gesteld, was de apparatuur nog zo 

onnauwkeurig dat een ruime marge noodzakelijk was: er zouden anders te veel mensen ten 

onrechte bestraft worden. Volgens een woordvoerder van 3VO is nauwkeurigheid 

tegenwoordig geen probleem meer. Kennelijk is de standaardafwijking van de meetfouten 

bij de huidige apparatuur kleiner geworden.  

Neem aan dat de standaardafwijking van de meetfouten tegenwoordig 0,02 promille is. 

Justitie wil de grens waarop de apparatuur wordt afgesteld zo kiezen dat van de 

gecontroleerde automobilisten met 0,5 promille alcohol in het bloed slechts 1% (ten 

onrechte) bestraft wordt.  
5p 17  Bereken in twee decimalen nauwkeurig boven welk gemeten promillage automobilisten dan 

bestraft worden. 

artikel 1 
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Opbrengstmodellen 

In de economie wordt vaak gebruik gemaakt van wiskundige modellen. Daarin komen 

formules voor die een theoretisch verband beschrijven tussen economische grootheden. 

Een producent verkoopt q eenheden van een product. De totale opbrengst is TO. In figuur 3 

staat voor vier verschillende economische modellen een schets van de grafiek van TO.

Als we willen weten hoe de totale opbrengst verandert bij een kleine toename van q, dan 

kijken we naar de marginale opbrengst MO. In figuur 4 zie je bij elk van de modellen uit 

figuur 3 de grafiek van de marginale opbrengst, maar ze staan niet in de juiste volgorde. 

4p 18  Geef voor elk van de grafieken 1, 2, 3 en 4 uit figuur 4 aan bij welk model uit figuur 3 deze 

hoort. Licht je antwoord toe. 

We gaan model D uit figuur 3 verder bekijken. 

Stel dat voor het verband tussen q en TO een formule van de volgende vorm geldt: 

 TO = –0,01·q
3
 + b·q

2
  met b een positief getal. 

Bij elke waarde van b kan het maximum van TO worden berekend. De waarde van q waarbij 

dit maximum optreedt, hangt af van b. Deze waarde van q noemen we qmax.

5p 19  Teken in de figuur op de bijlage een grafiek van het verband tussen qmax en b. Licht je 

werkwijze toe. 

grafiek 1

q

MO

grafiek 2

q

MO

grafiek 3

q

MO

grafiek 4

q

MO

model A
q

TO

model B
q
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q

TO

model D
q

TOfiguur 3 

figuur 4 

Einde 
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Vraag 3 en 4 

Bijlage bij de vragen 3, 4, 13 en 19
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Vraag 13 

Vraag 19 

Bijlage bij de vragen 3, 4, 13 en 19 

t

Q' (t)

O 1 10

100O

qmax

b

Pagina: 2064Voor 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).



200029  CV19  Begin 

20 02
W

is
ku

nd
e 

A
1,

2 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
)

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan 
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is 
aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord. 
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel 
anders is vermeld. 
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld. 
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
 
1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het 
maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven. 
 
2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische 
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van 
hoe zij de GR gebruiken. 
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4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Speelgoedfabriek 
 
Maximumscore 4 

 1  • Voorwaarde II hoort bij timmeren  1  
• Voor timmeren zijn 60x + 40y minuten nodig  1  
• Voor timmeren zijn 80 uur dus 4800 minuten beschikbaar  1  
• 60x + 40y ≤ 4800 komt overeen met 3x + 2y ≤ 240  1  

 
Maximumscore 5 

 2  • opbrengst: 97x + 58,50y  1  
• kosten materiaal: 17x + 17y  1  

• kosten arbeid voor een poppenhuis: 124 30
60

⋅  en voor een trein: 65 30
60

⋅   1  

• kosten arbeid: 62x + 32,50y  1  
• winst: W = 97x + 58,50y − (17x + 17y + 62x + 32,50y) = 18x + 9y  1  

of 
• kosten arbeid per poppenhuis: 124 30

60
⋅ = 62  1  

• kosten arbeid per trein: 30
60
65

⋅ = 32,50  1  

• winst per poppenhuis: 97 − 17 − 62 = 18  1  
• winst per trein: 58,50 − 17 − 32,50 = 9  1  
• winst: W = 18x + 9y  1  

 
Maximumscore 6 

 3  • tekenen van een of meer isolijnen van W  2  
• W is maximaal in het snijpunt van 3x + 2y = 240 en 4x + y = 240  1  
• Dit snijpunt is (48, 48)  2  
• Het maximum van W is 1296 euro   1  

of 
• het berekenen van het hoekpunt (48, 48)  2  
• de hoekpunten (60, 0) en (0, 120)  1  
• het invullen van de coördinaten van de hoekpunten in W = 18x + 9y  2  
• de conclusie dat het maximum 1296 euro is  1  

Antwoorden Deel- 
scores

Pagina: 2068Voor 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).



200029  CV19 5 Lees verder 

 
 
 
 
Maximumscore 5 

 4  • Naarmate d groter wordt, schuift de grenslijn van verven verder naar rechts en die van 
zagen verder naar links  1  

• De grenslijn van verven moet minstens zo ver verschuiven dat deze door (80, 0) gaat  1  
• Dan geldt: 4·80 + 0 = 240 + 6d dus d = 1

3
13  (of 13,3)  1  

• De grenslijn voor zagen wordt dan 8x + 5y = 1
3

533  (of 533,3)  1  

• Deze gaat door ( 2
3

66 , 0) (of (66,7; 0)) dus het gevraagde is niet mogelijk  1  
of 

• De grenslijn van verven moet zo ver verschuiven dat deze de x-as in of rechts 
van (80, 0) snijdt  1  

• 
240 6 80

4
d+
≥  dus d ≥ 1

3
13  (of 13,3)  1  

• De grenslijn voor zagen mag slechts zo ver verschuiven dat deze de x-as ook in of rechts 
van (80, 0) snijdt  1  

• 
800 20 80

8
d−
≥  dus d ≤ 8  1  

• d ≥ 3
113  (of 13,3) en d ≤ 8 zijn in tegenspraak met elkaar, dus het gevraagde is niet 

mogelijk  1  
 
Keno 
 
Maximumscore 4 

 5  • 







10
80

 of 
!10

717980 ⋅⋅⋅ …   3  

• het antwoord ongeveer 1,6·1012  1  
 
Opmerking 
Als 80 ·79·…·71 ≈ 6,0 ·1018 als antwoord is gegeven, 1 punt voor deze vraag toekennen. 
 
Maximumscore 6 

 6  • P(0 goed) = 58 57 56 49
80 79 78 71

⋅ ⋅ ⋅ ⋅…  of 70 69 68 49
80 79 78 59

⋅ ⋅ ⋅ ⋅… of 

58
10

80
10

 
 
 
 
 
 

 of 



















22
80
22
70

  2  

• P(0 goed) ≈ 0,03  1  

• P(2 goed) = 
10 22 21 58 51
2 80 79 78 71

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
…  of 

22 10 9 70 51
2 80 79 78 59

 
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
… of

22 58
2 8

80
10

   
⋅   

   
 
 
 

 of 

10 70
2 20

80
22

   
⋅   

   
 
 
 

  2  

• P(2 goed) ≈ 0,27  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 6 

 7  • P(geldprijs bij 1 van de eerste 10 trekkingen) = P(geldprijs) + P(gratis lot, geldprijs) + 
P(gratis lot, gratis lot, geldprijs) + … + P(9 maal gratis lot gevolgd door geldprijs)  1  

• 0,054 + 0,395·0,054 + 0,3952·0,054 + … + 0,3959·0,054  3  
• Dit is de som van een meetkundige rij van 10 termen (met beginterm 0,054 en reden 0,395)  1  
• het antwoord 0,089 of 8,9%  1  

 
Opmerking 
Het antwoord kan ook gevonden worden door de tien termen op te tellen zonder gebruik te 
maken van het begrip meetkundige rij. 
 
Maximumscore 5 

 8  • De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassenmiddens 264,5; …; 354,5  1  
• 264,5 ⋅ 2 +…+ 354,5 ⋅ 2 = 24 760  2  
• Dit is ongeveer 24 772 (door het gebruik van klassenmiddens hoeft het niet precies te 

kloppen)  1  
 
Opmerking 
Als de getallen 265; …; 355 of 264; …; 354 als klassenmiddens zijn gebruikt, hiervoor geen 
punten aftrekken. 
 
of 

• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• het gebruik van de klassengrenzen 260; …; 350 en 269; …; 359  1  
• 260 ⋅ 2 +…+ 350 ⋅ 2 = 24 400 en 269 ⋅ 2 +…+ 359 ⋅ 2 = 25 120  2  
• 24 772 ligt inderdaad tussen de ondergrens 24 400 en de bovengrens 25 120  1  

of 
• De aantallen keren dat de 80 getallen getrokken zijn, moeten samen 1126 ⋅ 22 = 24 772 zijn  1  
• De gegevens in de rechter kolom van tabel 3 zijn bij benadering symmetrisch verdeeld  1  
• Gemiddeld zijn de getallen ongeveer 310 keer getrokken  1  
• In totaal is er ongeveer 310 ⋅ 80 = 24 800 keer een getal getrokken  1  
• Dit is ongeveer 24 772  1  

 
Ransuilen in Vaes 
 
Maximumscore 4 

 9  • De groeifactor per 12 jaar is 178
20

  1  

• De groeifactor per jaar is 
1

12178 1,20
20

  ≈ 
 

  2  

• De toename is 20% per jaar  1  
 
Maximumscore 6 

 10  • a − b = 178  1  
• a − 0,36b = 205  1  
• 0,64b = 27 (of het op zinvolle wijze invoeren van bovenstaande vergelijkingen in de GR)  2  
• b ≈ 42,19  1  
• a ≈ 220,19  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 11  De grafieken dienen (zoals in onderstaand voorbeeld) aan de volgende eisen te voldoen: 
• Ze snijden elkaar bij benadering in (0, 178) en (2, 205)  2  
• Tussen deze snijpunten in is R(t) iets groter dan Q(t)  1  
• Voor t > 2 is Q(t) groter dan R(t)  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maximumscore 4 

 12  • De afgeleide van de noemer is t74,074,0ln4045,0 ⋅⋅   2  

• Q′(t) = 2)74,04045,01(
74,074,0ln4045,0250

t

t

⋅+
⋅⋅⋅−  (of Q′(t) = 2)74,04045,01(

74,045,30
t

t

⋅+

⋅ )  2  

 
 
Maximumscore 3 

 13  • een grafiek van Q′ (zoals in onderstaand voorbeeld) waaruit duidelijk blijkt dat deze tussen 
t = 0 en t = 11 voortdurend daalt maar wel steeds positief blijft  2  

• de conclusie dat er steeds sprake is van afnemende stijging  1  
 

 
 

tO 1 2 3 4 5

230

220

210

200

190

180

170

Q (t)

R (t)

t

Q' (t)

O 1 10

10

20
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Maximumscore 5 

 14  • Als t groot is, is 0,74t bijna 0  1  
• De evenwichtswaarde van Q(t) is 250  1  

• Voor de evenwichtswaarde N bij de recursieve formule moet gelden 1 NN c N N
d

 = ⋅ ⋅ − + 
 

  1  

• 01 =−
d
N  dus N = d  1  

• Beide evenwichtswaarden moeten gelijk zijn, dus d = 250  1  
of 

• Als t groot is, is 0,74t bijna 0  1  
• De evenwichtswaarde van Q(t) is 250   1  

• De evenwichtswaarde bij de recursieve formule is ook 250 dus 250250 250 1 250c
d

 = ⋅ ⋅ − + 
 

  2  

• 
2501 0
d

− =  dus d = 250  1  

 
Alcohol 
 
Maximumscore 4 

 15  • 1,45 komt overeen met 65%  2  

• Het hogere percentage is 100 1, 45
65

⋅   1  

• het antwoord (ongeveer) 2,23  1  
 
Maximumscore 5 

 16  • Bij µ = 0 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,22 (of bij µ = 0,48 en σ = 0,1 is de ondergrens 0,7)  2  
• het op de juiste wijze invoeren van deze waarden in de GR  2  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  1  

of 
• De gevraagde kans is de kans dat de meetfout 0,22 is of groter  2  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  

of 
• De gemeten promillages zijn normaal verdeeld met µ = 0,48 en σ = 0,1  1  
• De gevraagde kans is de kans dat het gemeten promillage groter is dan 0,7  1  
• De gevraagde kans is P(Z ≥ 2,2)  1  
• het antwoord 0,0139 (of 1,39% of 1,4%)  2  
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Maximumscore 5 

 17  • P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  
• het gebruik van de normale-verdelingsfunctie op de GR, met de ingevoerde gegevens, 

bijvoorbeeld kanswaarde 0,99, µ = 0,5 en σ = 0,02  3  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(meetfout > x) = 0,01  1  

• P(
02,0
xZ > ) = 0,01  1  

• 
02,0
x  ≈ 2,33  1  

• x ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

of 
• P(gemeten promillage > g) = 0,01  1  

• 01,0)
02,0

5,0P( =
−

>
gZ   1  

• 33,2
02,0

5,0
≈

−g   1  

• g − 0,5 ≈ 0,0466 (of 0,05)  1  
• het antwoord 0,55  1  

 
Opbrengstmodellen 
 
Maximumscore 4 

 18  • Grafiek 4 hoort bij model A want de helling is constant  1  
• Grafiek 1 hoort bij model B want de helling neemt voortdurend af  1  
• Grafiek 3 hoort bij model C want de helling neemt eerst toe en dan af maar blijft positief  1  
• Grafiek 2 hoort bij model D want de helling neemt eerst toe en dan af en wordt negatief  1  

 
Opmerkingen 

• Als bij drie van de vier antwoorden een toelichting is gegeven, is bij het vierde antwoord de 
toelichting niet vereist. 

• Als slechts is opgemerkt dat MO de helling is van de grafiek van TO, mag hiervoor 1 punt 
worden gegeven. 
 
Maximumscore 5 

 19  • TO' = –0,03 ⋅ q2 + 2b ⋅ q  2  
• –0,03⋅q2 + 2b ⋅ q = 0  1  

• q = 0 of 2
0 ,03

bq =   1  

• de grafiek van max
2

0 ,03
bq =  (of qmax = 66,7⋅b)  1  

of 
• het met behulp van de GR berekenen van qmax voor ten minste 4 waarden van b  3  
• het tekenen van de bijbehorende punten  1  
• het tekenen van een rechte lijn door deze punten  1  

 
Opmerking 
Als minder dan 4 punten berekend zijn, voor ieder niet berekend punt 1 scorepunt in 
mindering brengen. 
 

Einde 
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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 21 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 13, 15 en 16 is
een bijlage toegevoegd.
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���� Opgave 1 Kwaliteitscontrole 

In een fabriek worden plastic zakken gevuld met suiker. De vulmachine staat
afgesteld op 510 gram.
Neem aan dat het gewicht van de zakken suiker normaal verdeeld is met een
gemiddelde µ van 510 gram en een standaarddeviatie σ van 4 gram.

3p 1 �� Bereken hoeveel procent van alle zakken een gewicht minder dan 500 gram zal
hebben.

Om de kwaliteit van het vulproces te bewaken, wordt elk uur een aselecte steekproef
van 5 zakken suiker genomen. Van elke zak noteert men het gewicht. Ook wordt van
de steekproef het totale gewicht T berekend.

5p 2 �� Bereken de kans dat het totale gewicht van de steekproef minder is dan 2525 gram.

Verder bepaalt men van elke steekproef het gemiddelde gewicht x̄ en de
spreidingsbreedte R (dat is het verschil tussen de grootste en de kleinste meting).
Men noteert al deze gegevens op een controlekaart, de x̄ /R-kaart. Op de x̄ /R-kaart
hieronder (zie figuur 1) staan de meetresultaten van 10 steekproeven.
Iedere steekproef bestaat uit 5 zakken. Op de controlekaart worden de afwijkingen
van 500 gram bij ieder van deze 5 zakken genoteerd als x1, x2, x3, x4 en x5.
Zo heeft de derde zak van de tweede steekproef een gewicht van 509 gram. Dit is
genoteerd als 9.
Het gemiddelde van de eerste steekproef is 509,6 gram. Dit wordt dan genoteerd als 9,6.
De spreidingsbreedte van de eerste steekproef is 515 – 504 = 11 gram.

figuur 1 x̄ /R-kaart

Bij steekproef nummer 6 zijn enkele gegevens onleesbaar geworden.
3p 3 �� Welke getallen kunnen hier bijvoorbeeld gestaan hebben? Licht je antwoord toe.

steekproefnr
x1

x2

x3

x4

x5

totaal T
gemiddelde x
spreidingsbr R

1
12
15
7
4

10
48
9,6
11

2
8

12
9

12
15
56

11,2
7

3
10
13
15
12
8

58
11,6

7

4
8

13
11
6
5

43
8,6

8

5
11
12
8
9

10
50
10
4

6
9

14

53
10,6

11

7
12
11
7

16
3

49
9,8
13

8
2

11
9

10
10
42
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9

9
5
8
7
9
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45
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11
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12
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5
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Bij de controle van het vulproces met behulp van de x̄ /R-kaart let men erop of x̄ of R
de zogeheten controlegrenzen overschrijden. Deze controlegrenzen zijn in de
grafieken met stippellijnen aangegeven. Zodra bij een steekproef een van deze
grenzen overschreden wordt, slaat men alarm.
Op een gegeven moment slaat men alarm bij een steekproef, terwijl met de waarde
van x̄ niets mis is.

4p 4 �� Wat zouden de vijf gewichten in deze steekproef bijvoorbeeld kunnen zijn? Licht je
antwoord toe.

De bij de controles gebruikte zakken legt men in een bak om ze later met de hand in
dozen te verpakken. Aan het eind van een dag liggen er 50 zakken in de bak. Daarvan
hebben 30 een Nederlandse opdruk en 20 een Arabische opdruk (bestemd voor de
export).
Een werknemer zet twee dozen voor zich, een voor de Nederlandse zakken en een
voor de Arabische. In elke doos passen 10 zakken. Hij pakt telkens aselect een zak uit
de bak en doet die in de goede doos. Zodra hij een doos vol heeft, plakt hij die dicht
en neemt hij zo nodig een nieuwe.

5p 5 �� Bereken de kans dat hij na 10 zakken al een doos vol heeft. Geef je antwoord in
4 decimalen nauwkeurig.

De zakken zijn bedrukt met het bedrijfslogo. Soms is dit logo onscherp afgedrukt.
Volgens de afdeling Verpakkingen heeft 5% van de zakken een onscherp logo.
Een werknemer van die afdeling vermoedt echter dat dit percentage hoger is dan 5%.
Er wordt een steekproef getrokken van 50 zakken. Op 6 van de 50 zakken is het
bedrijfslogo onscherp.

5p 6 �� Onderzoek of de 6 zakken met het onscherpe bedrijfslogo voldoende aanleiding zijn
om de werknemer in het gelijk te stellen. Neem als significantieniveau α = 0,025.

100015 24 3 Lees verder
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���� Opgave 2 Verleiding

De Corynopoma riisei is een Zuid-Amerikaanse vis. Begin jaren zestig heeft K. Nelson
onderzoek gedaan naar het paringsgedrag van deze visjes. Hij ontdekte dat het
mannetje verschillende bewegingen uitvoert, zonder vaste volgorde, terwijl het
vrouwtje daarop een tijd lang niet reageert. De bewegingen die Nelson onderscheidde
zijn:

• Achtervolgen: het mannetje achtervolgt het vrouwtje;
• Vinvertoon: het mannetje zet zijn rugvin op;
• Knikken: het mannetje maakt een heen en weer gaande beweging;
• Trillen: het mannetje maakt een snel trillende beweging;
• Omstrengelen: het mannetje omstrengelt het vrouwtje.

In figuur 2 zijn de overgangskansen tussen de bewegingen af te lezen. Zo gaat het
mannetje nadat het gestopt is met achtervolgen in 70% van de gevallen even later
weer achtervolgen. In 30% van de gevallen gaat het mannetje over op vinvertoon.

figuur 2

Een mannetje is bezig met achtervolgen. Hierna zou de volgende reeks bewegingen
kunnen voorkomen: vinvertoon – knikken – trillen – omstrengelen.

5p 7 �� Bereken de kans dat het mannetje na het achtervolgen inderdaad deze reeks
bewegingen uitvoert.

In figuur 2 is te zien dat niet alle overgangen voorkwamen. Zo kwam na omstrengelen
nooit knikken.
De volgende directe-wegenmatrix is opgesteld:

van
achterv. vinv. knik. trill. omstr.

achtervolgen 1 1 1 1 1
vinvertoon 1 1 1 1 1

naar knikken 0 1 1 1 0 = M
trillen 0 1 1 1 1
omstrengelen 0 0 1 1 1

Het kwadraat van M is de matrix:

van
achterv. vinv. knik. trill. omstr.

achtervolgen 2 4 5 5 4
vinvertoon 2 4 5 5 4

naar knikken 1 3 3 3 2 = M2

trillen 1 3 4 4 3
omstrengelen 0 2 3 3 2

0 0,5 1

achtervolgen

Van Naar
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Na achtervolgen kan een mannetje de bij vraag 7 vermelde reeks bewegingen 
uitvoeren, maar er zijn ook allerlei andere mogelijkheden.

Een mannetje is bezig met achtervolgen.
6p 8 �� Bereken hoeveel verschillende reeksen van vier bewegingen het mannetje hierna kan

uitvoeren, met als laatste beweging omstrengelen.

Naast de directe-wegenmatrix M is bij figuur 2 een 5×5-overgangsmatrix A te maken:

van
achterv. vinv. knik. trill. omstr.

achtervolgen .. .. .. .. ..
vinvertoon .. .. .. .. ..

naar knikken .. .. .. .. .. = A
trillen .. .. .. .. ..
omstrengelen .. .. .. .. ..

2p 9 �� Geef de vierde kolom van deze matrix.

Hieronder is de matrix A25 gegeven. De elementen zijn afgerond op drie decimalen.

van
achterv. vinv. knik. trill. omstr.

achtervolgen 0,509 0,509 0,509 0,509 0,509
vinvertoon 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405

naar knikken 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 = A25

trillen 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
omstrengelen 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Als we uitgaan van 1000 mannetjes die alle bezig zijn met achtervolgen, dan kan de
toestand van deze 1000 mannetjes beschreven worden met de matrix:

achtervolgen 1000
vinvertoon 0

naar knikken 0
trillen 0
omstrengelen 0

Als we deze 1000 mannetjes gedurende 25 bewegingen volgen, dan mogen we op
grond van matrix A25 verwachten dat bij de laatste beweging 509 mannetjes bezig zijn
met achtervolgen, 405 bezig zijn met vinvertoon, 56 met knikken, 22 met trillen en
8 met omstrengelen.

Ook als we 1000 andere mannetjes volgen, waarvan er 400 bezig zijn met achtervolgen
en 600 met vinvertoon, dan verwachten we dat 25 bewegingen later weer
509 mannetjes bezig zijn met achtervolgen, 405 mannetjes bezig zijn met vinvertoon,
56 met knikken, 22 met trillen en 8 met omstrengelen.

3p 10 �� Toon dit met een berekening aan.

We gaan voor de volgende vraag uit van een willekeurige groep van 1000 mannetjes.
Ook deze groep volgen we gedurende 25 bewegingen. Het is aan te tonen dat een
dergelijke groep, ongeacht de beginsituatie, naar verwachting na 25 bewegingen altijd
dezelfde verdeling zal vertonen, namelijk 509 mannetjes bezig met achtervolgen,
405 mannetjes bezig met vinvertoon, 56 met knikken, 22 met trillen en 8 met
omstrengelen.

5p 11 �� Toon aan dat we voor iedere groep van 1000 mannetjes na 25 bewegingen naar
verwachting inderdaad deze verdeling zullen vinden.

100015 24 5 Lees verder
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���� Opgave 3 Koeling

Wageningse onderzoekers hebben zich verdiept in de groei van het aantal bacteriën in
voedsel. Bij constante bewaartemperatuur groeit het aantal bacteriën exponentieel.
De bijbehorende groeifactor hangt af van die bewaartemperatuur.
Bij een krantenartikel hierover stond de volgende grafiek. Zie figuur 3.
Deze figuur is ook afgebeeld op de bijlage.

figuur 3 Temperatuursafhankelijkheid van het bederf van kip door pseudomonasbacteriën

In de grafiek wordt de bacteriegroei beschreven in kip die eerst vijf dagen lang bij de
producent bij een temperatuur van 0 °C wordt bewaard, en vervolgens in de winkel bij
0 °C (winkel A) respectievelijk 4 °C (winkel B) wordt bewaard.

4p 12 �� Toon aan dat bij 0 °C het aantal bacteriën zich per dag meer dan verdubbelt.

In figuur 3 is het aanvankelijke aantal bacteriën per gram gelijk aan 1000. De
bederfgrens ligt bij 50 miljoen bacteriën per gram. In de figuur is af te lezen dat kip
die voortdurend bij 0 °C wordt bewaard, na 14 dagen de bederfgrens bereikt.

Stel dat men in staat is het aanvankelijke aantal bacteriën terug te brengen van
1000 per gram naar 100 per gram. Dit verlengt de houdbaarheid natuurlijk.
Voor winkel A duurt het drie dagen langer voordat de bederfgrens bereikt wordt.
Voor winkel B, waarbij de kip eerst gedurende vijf dagen bij 0 °C bewaard wordt en
daarna bij een temperatuur van 4 °C, geldt een andere verlengingsduur.

5p 13 �� Teken voor deze nieuwe situatie in de figuur op de bijlage de grafiek voor de
bacteriegroei in kip voor winkel B, en lees af hoeveel langer het nu duurt tot de
bederfgrens is bereikt.
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Om figuur 3 te tekenen gebruikten de onderzoekers een formule voor het verband 
tussen de bewaartemperatuur T en de groeifactor per dag g van het aantal bacteriën.
Bij het opstellen van deze formule waren zij er van uitgegaan dat bacteriegroei alleen
optreedt boven een bepaalde minimumtemperatuur. Deze minimumtemperatuur T0
hangt af van het soort voedsel. Voor elk soort voedsel heeft de formule de volgende
vorm:

g = 10(c(T–T0))2

In deze formule is T in °C met T ≥ T0 en is c een constante.

We kunnen controleren dat er volgens deze formule inderdaad geen bacteriegroei
optreedt als T = T0.

3p 14 �� Voer deze controle uit.

Uit praktische overwegingen schrijft men de formule voor de groeifactor vaak in de
vorm g = 10m. Deze variabele m is afhankelijk van T. Er geldt √ m = c ⋅(T – T0).

Voor elk soort voedsel moeten c en T0 experimenteel bepaald worden. Zo heeft men
voor kip bij allerlei bewaartemperaturen de bacteriegroei gemeten.
Bij de verwerking van de metingen hebben de onderzoekers het verband tussen T en
√ m in een grafiek gezet, omdat dit verband volgens de formule lineair is. Het resultaat
staat in figuur 4. Deze figuur is ook afgebeeld op de bijlage.

figuur 4 Pseudomonas in kip

6p 15 �� Leid uit de grafiek van dit lineaire verband benaderingen af voor de constanten c
en T0. Je kunt bij de beantwoording gebruik maken van de figuur op de bijlage.

Ga er in de rest van de opgave van uit dat geldt: c = 0,096 en T0 = –6.

In figuur 3 kunnen we aflezen dat kip met een aantal bacteriën van 1000 per gram bij
het begin na 14 dagen de bederfgrens bereikt wanneer die wordt bewaard bij 0 °C.

Het kan echter ook voorkomen dat deze kip tijdens het transport een halve dag
(12 uur) wordt bewaard bij een temperatuur van 18 °C en daarna steeds bij 0 °C.

5p 16 �� Hoeveel eerder wordt dan de bederfgrens bereikt? Licht je antwoord toe en gebruik
daarbij eventueel de figuur op de bijlage.
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���� Opgave 4 Tillen

Veel rugklachten worden veroorzaakt door het (verkeerd) tillen van zware
voorwerpen. Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) heeft een methode ontwikkeld om voor iedere tilsituatie het aanbevolen
maximale tilgewicht RWL (Recommended Weight Limit) te bepalen. In figuur 5 is
zo’n tilsituatie afgebeeld.

figuur 5

In deze figuur is 
H de horizontale afstand in cm van de handen tot de enkels bij het begin van het tillen,
V de verticale afstand in cm van het voorwerp tot de vloer bij het begin van het tillen en
D de verticale afstand in cm waarover het voorwerp moet worden getild.
Verder hangt de tilsituatie af van de tilfrequentie F. Dit is het aantal keren per minuut
dat een voorwerp wordt getild.

De RWL (in kg) wordt berekend door 23 kg te vermenigvuldigen met een aantal
reductiefactoren die afhangen van de afstanden H, V en D en van de tilfrequentie F.
In een formule:

RWL = 23 ⋅ HF ⋅VF ⋅ DF ⋅ FF

Hierin zijn HF, VF, DF en FF de reductiefactoren.

De reductiefactor VF hangt af van de afstand V volgens de onderstaande formule:

 1 + 0,003 ⋅(V – 75) voor 0 ≤ V ≤ 75
VF =  1 – 0,003 ⋅(V – 75) voor 75 ≤ V ≤ 200

3p 17 �� Welke waarde van V geeft de grootste waarde van VF ? Licht je antwoord toe.

RWL = 23.HF.VF.DF.FF

D

V

H
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De reductiefactoren HF en DF hangen af van de afstanden H en D volgens de 

25 4,5formules HF =       en DF = 0,82 +      .
H                          D

De reductiefactoren HF, VF, DF en FF zijn allemaal kleiner dan of gelijk aan 1. Als
H zo klein is dat HF volgens bovenstaande formule groter dan 1 zou zijn, wordt de
formule voor HF niet gebruikt. In dat geval neemt men HF = 1.
Hetzelfde geldt voor DF: als D zo klein is dat DF volgens bovenstaande formule
groter dan 1 zou zijn, wordt de formule voor DF niet gebruikt. In dat geval neemt
men DF = 1.

3p 18 �� Bereken de kleinste waarde van D waarbij de formule voor DF nog te gebruiken is.

De reductiefactor FF hangt af van de tilfrequentie F. Voor het verband tussen F en FF
heeft men geen formule opgesteld. In plaats daarvan maakt men gebruik van de
waarden in tabel 1.

tabel 1

Volgens de NIOSH-methode wordt een tilsituatie veilig genoemd als het gewicht (in
kg) van het te tillen voorwerp niet groter is dan de RWL.
Een werknemer moet een aantal keren per minuut een krat van een lopende band in
een spoelmachine tillen. Er geldt H = 40 cm, V = 60 cm en D = 30 cm. De kratten
wegen 11 kg.

6p 19 �� Bereken de maximale tilfrequentie waarbij dit volgens de NIOSH-methode nog een
veilige tilsituatie is.

Een andere werknemer, die op de grond staat, moet dozen van een laadklep op een
lopende band zetten met een frequentie van 1 doos per 5 minuten. Er geldt
H = 25 cm. De hoogte van de laadklep kan ingesteld worden tussen 75 cm en 165 cm.
De lopende band bevindt zich op een hoogte van 190 cm.

4p 20 �� Toon aan dat in deze situatie met de laadklep geldt: VF = 0,003D + 0,655.

De formule voor de RWL is nu te herleiden tot 

67,7925
RWL = 0,0566D +              + 12,6638

D   

Het ligt voor de hand te denken dat in deze situatie de RWL kleiner is naarmate de
laadklep lager staat, dus naarmate D groter is. Toch blijkt dat volgens de formule niet
zo te zijn.

5p 21 �� Stel de afgeleide van RWL op en bereken daarmee voor welke waarde van D de
RWL minimaal is.

100015 24 9

frequentie F
(aantal keren per minuut) ≤ 0,2 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FF 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,41 0,37 

Einde
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Vraag 15

Examen VWO 2001

Tijdvak 1
Donderdag 31 mei
13.30–16.30 uur

Vraag 13
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■■■■

100015 CV24 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Kwaliteitscontrole

Maximumscore 3

1 ■ • z = –2,5

• P(X < 500) = 0,0062

• 0,62% (of 1%)

of

• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 510

en σ = 4 om P(X < 500) te berekenen

• 0,62% (of 1%)

Maximumscore 5

2 ■ • µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• T = 2525 geeft z = –2,79 of –2,80

• P(T < 2525) = 0,0026 

of

• µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 2550

en σ = 4√5 om P(X < 2525) te berekenen

• het antwoord 0,0026 

Indien met σT = 4 ⋅ 5 gerekend is

of

• T < 2525 betekent per zak gemiddeld minder dan 505 gram

4
• σG =

√5
• G = 505 geeft z = –2,79 of –2,80

• P(T < 2525) = 0,0026 

Indien met σG = 4–5 gerekend is

Maximumscore 3

3 ■ • De drie getallen moeten samen 30 zijn

• drie getallen met spreidingsbreedte 11, bijvoorbeeld 5, 9 en 16

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

4 ■ • vijf getallen met de gevraagde eigenschappen, bijvoorbeeld 500, 500, 500, 530 en 530 

(of 0, 0, 0, 30 en 30)

• aantonen dat het gemiddelde, bijvoorbeeld 512, binnen de aangegeven grenzen ligt

• aantonen dat de spreidingsbreedte, bijvoorbeeld 30, boven de aangegeven grens ligt

Maximumscore 5

5 ■ • De eerste 10 zakken moeten 10 Nederlandse of 10 Arabische zijn

30
10

• De kans op 10 Nederlandse zakken is          (≈ 0,0029)
50
10

20
10

• De kans op 10 Arabische zakken is (≈ 1,8⋅10-5)
50
10

• De totale kans is de som van beide kansen dus (ongeveer) 0,0029

Indien slechts de kans berekend is op 10 Nederlandse zakken

Maximumscore 5

6 ■ • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,05 getoetst wordt tegen

p > 0,05

• de opmerking dat P(X > 6  n = 50 en p = 0,05) berekend moet worden

• P(X > 6) = 1 – P(X < 5)

• met behulp van tabellenboekje of grafische rekenmachine: P(X > 6) = 0,0378

• 0,0378 > 0,025, dus de werknemer krijgt geen gelijk

Opmerking

Als de overschrijdingskans met behulp van een rechtszijdige toets op de GR wordt

berekend, uitgaande van de geschikte statistische-toetsfunctie, ten hoogste 4 punten

toekennen voor deze vraag daar de GR hier geen continuïteitscorrectie kent.

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 2 Verleiding

Maximumscore 5

7 ■ • de overgangskans vinvertoon – knikken is 0,08 

• de overgangskans knikken – trillen is 0,14

• de overgangskans trillen – omstrengelen is 0,19

• de gevraagde kans is 0,3 ⋅ 0,08 ⋅ 0,14 ⋅ 0,19

• het antwoord (ongeveer) 0,0006 (of 0)

Indien de afgelezen kansen ten hoogste 0,01 afwijken van de hierboven vermelde

waarden

Opmerking

Voor elke foutief afgelezen kans 1 punt aftrekken met een maximum van 2 punten.

Maximumscore 6

8 ■ • de opmerking dat het element uit de vijfde rij en eerste kolom van M4 berekend moet

worden
2
2

• De rij (0 2 3 3 2) uit M2 moet vermenigvuldigd worden met de kolom 1
1
0

• het antwoord 10

of

• het aantal reeksen van vier bewegingen waarbij de tweede beweging achtervolgen is

en de laatste beweging omstrengelen = 2 ⋅ 0

• het aantal reeksen van vier bewegingen waarbij de tweede beweging vinvertoon is en

de laatste beweging omstrengelen = 2 ⋅ 2
• het aantal reeksen van vier bewegingen waarbij de tweede beweging knikken is en de

laatste beweging omstrengelen = 1 ⋅ 3
• het aantal reeksen van vier bewegingen waarbij de tweede beweging trillen is en de

laatste beweging omstrengelen = 1 ⋅ 3
• het aantal reeksen van vier bewegingen waarbij de tweede beweging omstrengelen is

en de laatste beweging omstrengelen = 0 ⋅ 2

• het antwoord 10

Antwoorden Deel-
scores
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Opmerking

Bij het tweede antwoord kan ook gebruik gemaakt zijn van een boomdiagram,

bijvoorbeeld

of

• het invoeren van de matrix M (of M2) in de GR

• het door de GR laten berekenen van M4 (of (M2)2)

• het aflezen van het element uit de vijfde rij en eerste kolom: 10

Maximumscore 2
0,35
0,19

9 ■ • 0,03
0,24
0,19

Indien de afgelezen kansen ten hoogste 0,01 afwijken van de hierboven vermelde

waarden

Opmerking

Voor elke foutief afgelezen kans 1 punt aftrekken met een maximum van 2 punten.

Maximumscore 3

10 ■ • de vermenigvuldiging van A25 met de relevante 5×1-matrix

• het resultaat van de vermenigvuldiging

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5
a
b

11 ■ • Bij iedere groep van 1000 mannetjes hoort een 5×1-matrix c
d
e

• De verwachte bewegingsverdeling na 25 bewegingen is te berekenen door de 

a
b

matrixvermenigvuldiging A25 ⋅ c
d
e

0,509 ⋅ a + 0,509 ⋅ b + 0,509 ⋅ c + 0,509 ⋅ d + 0,509 ⋅ e
0,405 ⋅ a + 0,405 ⋅ b + 0,405 ⋅ c + 0,405 ⋅ d + 0,405 ⋅ e

• het tussenresultaat 0,056 ⋅ a + 0,056 ⋅ b + 0,056 ⋅ c + 0,056 ⋅ d + 0,056 ⋅ e
0,022 ⋅ a + 0,022 ⋅ b + 0,022 ⋅ c + 0,022 ⋅ d + 0,022 ⋅ e
0,008 ⋅ a + 0,008 ⋅ b + 0,008 ⋅ c + 0,008 ⋅ d + 0,008 ⋅ e

• Omdat het om 1000 mannetjes gaat, geldt a + b + c + d + e = 1000

0,509 ⋅ (a + b + c + d + e) 509
0,405 ⋅ (a + b + c + d + e) 405

• Het resultaat van de vermenigvuldiging is 0,056 ⋅ (a + b + c + d + e)    = 56
0,022 ⋅ (a + b + c + d + e) 22
0,008 ⋅ (a + b + c + d + e) 8

of

een meer verhalende uitleg als:

• De eerste rij van A25 bestaat alleen maar uit 5 keer hetzelfde getal 0,509

• Daarom zal er van 1000 vissen in een willekeurige beginsituatie na 25 bewegingen

50,9% bezig zijn met achtervolgen

• De andere rijen bestaan elk eveneens uit 5 keer hetzelfde getal

• Na 25 bewegingen zijn er dus 0,509 × 1000 = 509 met achtervolgen,

0,405 × 1000 = 405 met vinvertoon, 0,056 × 1000 = 56 met knikken,

0,022 × 1000 = 22 met trillen en 0,008 × 1000 = 8 met omstrengelen bezig 

Opmerking

Als slechts is opgemerkt dat er in matrix A25 per rij steeds hetzelfde getal staat,

maximaal 2 punten voor deze vraag toekennen.

Antwoorden Deel-
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■■■■ Opgave 3 Koeling

Maximumscore 4

12 ■ • Groeifactor in drie dagen is 10

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,2

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Groeifactor per dag is 100,4

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,5

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Verdubbeling per dag betekent groeifactor 8 in drie dagen

• Bij 0 °C is de groeifactor in drie dagen gelijk aan 10

• Groeifactor 10 is groter dan groeifactor 8

Maximumscore 5

13 ■ • de grafiek gedurende de eerste 5 dagen 

• de rest van de grafiek, bijvoorbeeld zoals onderstaand 

• het antwoord ongeveer 1 dag 

Maximumscore 3

14 ■ • uit T = T0 volgt g = 100 = 1

• g = 1 betekent: er is geen bacteriegroei
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Maximumscore 6

15 ■ • De richtingscoëfficiënt van de lijn is ongeveer 0,1

• √ m = 0,1⋅T + constante

• constante ≈ 0,6

• 0,1T + 0,6 = 0,1(T – (–6))

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6 

of

• het inzicht dat c de richtingscoëfficiënt van de lijn is

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6, bijvoorbeeld door het invullen van een punt van de grafiek in de formule of

het aflezen van het snijpunt van de grafiek met de horizontale as

of

• het invullen van twee punten, bijvoorbeeld (0; 0,6) en (20; 2,5), in de vergelijking

√ m = c(T – T0)

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6

Maximumscore 5

16 ■ • De groeifactor bij 18 °C is 105,31 (of 203 430) 

• De groeifactor bij 0 °C is 100,33 (of 2,15)

• 1000 ⋅ (105,31)0,5 ⋅ (100,33) t = 50 ⋅ 106

• t ≈ 6

• het antwoord (ongeveer) 7,5 dag

of

• De groeifactor bij 18 °C is 105,31 (of 203 430) 

• het tekenen van de grafiek voor de groei bij 18 °C gedurende 0,5 dag

• het tekenen van de grafiek van bacteriegroei in kip die gedurende 0,5 dag bewaard

wordt op 18 °C en verder op 0 °C 

• De bederfgrens wordt bereikt na ruim 6,5 dag 

• het antwoord ongeveer 7,5 dag 

Indien het antwoord meer dan 0,5 dag afwijkt van 7,5 dag, ten hoogste 

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 4 Tillen

Maximumscore 3

17 ■ • een grafiek van VF met een knik in het punt (75, 1)

• VF is maximaal voor V = 75

of

• Voor V = 75 is VF gelijk aan 1

• Voor V < 75 levert de lineaire functie VF = 1 + 0,003(V – 75) een waarde kleiner dan 1

• Voor V > 75 levert de lineaire functie VF = 1 – 0,003(V – 75) een waarde kleiner dan 1

Maximumscore 3
4,5

18 ■ • 0,82 +       = 1
D

4,5
• = 0,18

D

• D = 25

of
4,5

• het invoeren van de functie DF = 0,82 +       in de GR
X

• het invoeren van de functie DF = 1 in de GR

• het met de GR berekenen van de x-coördinaat van het snijpunt van beide functies:

x = 25

of
4,5

• het invoeren van de vergelijking 0 = 0,82 +       – 1 in de GR
X

• het met de GR oplossen van deze vergelijking wat leidt tot x = 25

1

0,5

0
0 10 50 100 150 200

V

VF

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV24 11 Lees verder

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Pagina: 2095Voor 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).



Maximumscore 6

19 ■ • HF = 0,625

• VF = 0,955

• DF = 0,97

• 23 ⋅ 0,625 ⋅ 0,955 ⋅ 0,97 ⋅ FF > 11

• FF > 0,83

• Met behulp van lineaire interpolatie in de tabel volgt F < 4,25

Indien er in de laatste regel aan de hand van de tabel geconcludeerd is dat F ten

hoogste 4 is

Maximumscore 4

20 ■ • het inzicht dat V + D = 190

• V = 190 – D

• VF = 1 – 0,003 ⋅ (190 – D – 75)

• herleiding tot VF = 0,003D + 0,655

Maximumscore 5
67,7925

21 ■ • RWL′ = 0,0566 –               
D2

• RWL′ = 0 

• D≈ 34,6

• RWL is minimaal voor D = 34,6 op grond van, bijvoorbeeld, een tekenschema van

RWL′  

Antwoorden Deel-
scores
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Examen VWO
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Wetenschappelijk
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Tijdvak 1

Donderdag 31 mei
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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 80 punten te
behalen; het examen bestaat uit 19 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van vraag 5 is een bijlage
toegevoegd.
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���� Opgave 1 Contradansen

Een Engelse contradans is een muziekstuk dat uit twee delen bestaat. Ieder deel
bestaat uit acht maten.
In het boekje „Musik mit Würfeln” staat een systeem beschreven om, zonder enige
muzikale kennis, zelf zulke contradansen te maken met behulp van twee
dobbelstenen. In dit boekje staan 176 verschillende maten uitgeschreven. Deze maten
zijn genummerd van 1 tot en met 176. Ter illustratie zijn in figuur 1 de eerste zes
maten afgebeeld.

figuur 1

De getallen 1 tot en met 176 zijn verdeeld over twee even grote tabellen. De tabel die
nodig is voor het eerste deel van de contradans is afgebeeld in tabel 1.

tabel 1
De eerste acht maten:

aantal ogen:

De andere tabel, die nodig is voor het tweede deel van de contradans, zullen we hier
niet gebruiken.
Door nu 8 keer met twee zuivere dobbelstenen te gooien, kun je in tabel 1 aflezen uit
welke maten het eerste deel van de contradans zal bestaan. Gooi je bijvoorbeeld bij
de eerste worp samen 10 ogen, dan lees je in kolom A af dat maat 99 de eerste maat
is. Gooi je daarna bijvoorbeeld samen 5 ogen, dan lees je in kolom B af dat maat 114
de tweede maat is. Zo ga je door totdat je uit elk van de kolommen A tot en met H
één maat hebt gekozen. De aldus verkregen acht maten vormen het eerste deel van de
contradans.

Iemand beweert dat er op deze wijze meer dan 200 miljoen verschillende eerste delen
van contradansen gemaakt kunnen worden.

3p 1 �� Onderzoek of deze bewering waar is.

Het is mogelijk dat na drie keer gooien met de beide dobbelstenen de maten
36 – 114 – 8 de eerste drie maten vormen van het eerste deel van een contradans.

4p 2 �� Bereken de kans op deze volgorde.

Iemand beweert dat de kans dat maat H een nummer heeft dat groter is dan 100

gelijk is aan  5––11. Immers, in de kolom onder H staan 11 getallen, waarvan er 5 groter

zijn dan 100.
Met een berekening kunnen we aantonen dat deze bewering niet waar is.

6p 3 �� Bereken hoe groot deze kans wél is.

100015 25 3 Lees verder

A B C D E F G H
2 70 14 164 122 25 153 18 167
3 10 64 100 12 149 30 161 11
4 33 1 160 163 77 156 168 172
5 36 114 8 35 111 39 137 44
6 105 150 57 71 117 52 132 130
7 165 152 112 15 147 27 73 102
8 7 81 131 37 21 125 49 115
9 142 106 40 69 43 140 23 89

10 99 68 86 139 120 92 143 83
11 85 45 90 158 82 123 78 58
12 145 97 6 121 56 67 63 16
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���� Opgave 2 Koeling 

Wageningse onderzoekers hebben zich verdiept in de groei van het aantal bacteriën in
voedsel. Bij constante bewaartemperatuur groeit het aantal bacteriën exponentieel.
De bijbehorende groeifactor hangt af van de bewaartemperatuur.
Bij een krantenartikel hierover stond de volgende grafiek. Zie figuur 2. De
schaalverdelingen langs de beide assen zijn zo gekozen dat de grafieken, die de groei
van het aantal bacteriën weergeven, rechte lijnen zijn.
Deze figuur is ook afgebeeld op de bijlage.

figuur 2 Temperatuursafhankelijkheid van het bederf van kip door pseudomonasbacteriën

In de grafiek wordt de bacteriegroei beschreven in kip die bij 0 °C (winkel A)
respectievelijk 4 °C (winkel B) wordt bewaard.

4p 4 �� Toon aan dat bij 0 °C het aantal bacteriën zich per dag meer dan verdubbelt.

In figuur 2 is het aantal bacteriën per gram bij het begin gelijk aan 1000. De
bederfgrens ligt bij 50 miljoen bacteriën per gram. In de figuur is af te lezen dat kip
die voortdurend op 0 °C wordt bewaard, na 14 dagen de bederfgrens bereikt.

Door verbeterde hygiëne is men in staat het aantal bacteriën bij het begin terug te
brengen van 1000 per gram naar 100 per gram. Dit verlengt de houdbaarheid
natuurlijk.
Bij bewaren bij 0 °C (winkel A) duurt het dan in totaal 17 dagen voordat de
bederfgrens bereikt wordt. De houdbaarheid wordt dus met 3 dagen verlengd.
Bij bewaren bij 4 °C (winkel B) wordt de houdbaarheid door die verbeterde hygiëne
met minder dan 3 dagen verlengd. De groeifactor per dag die bij 4 °C hoort, is 8,3.

5p 5 �� Met hoeveel dagen wordt de houdbaarheid bij 4 °C door die verbeterde hygiëne
verlengd? Licht je antwoord toe. Je kunt daarbij gebruik maken van de figuur op de
bijlage.
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In figuur 2 kunnen we zien dat de groeifactor per dag g van het aantal bacteriën 
afhangt van de bewaartemperatuur. De onderzoekers hebben de volgende formule
hiervoor opgesteld:

g = 100,0092⋅(T+6)2

In deze formule is T de bewaartemperatuur in °C.
Met deze formule kun je dus bij iedere bewaartemperatuur de bijbehorende
groeifactor berekenen.

Bij de volgende vraag gaan we uit van kip die buiten de koelkast bij een temperatuur
van 18 °C bewaard wordt. Het aantal bacteriën per gram bij het begin is gelijk aan
100. De bederfgrens is nog steeds 50 miljoen bacteriën per gram.

4p 6 �� Onderzoek met een berekening of de bederfgrens binnen één dag bereikt wordt.

100015 25 5 Lees verder
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���� Opgave 3 Kwaliteitscontrole 

In een fabriek worden plastic zakken gevuld met suiker. De vulmachine staat
afgesteld op 510 gram.
Neem aan dat het gewicht van de zakken suiker normaal verdeeld is met een
gemiddelde µ van 510 gram en een standaardafwijking σ van 4 gram.

3p 7 �� Bereken hoeveel procent van alle zakken een gewicht minder dan 500 gram zal
hebben.

Om de kwaliteit van het vulproces te bewaken, wordt elk uur een aselecte steekproef
van 5 zakken suiker genomen. Van elke zak noteert men het gewicht. Ook wordt van
de steekproef het totale gewicht T berekend.

5p 8 �� Bereken de kans dat het totale gewicht van de steekproef minder is dan 2525 gram.

Verder bepaalt men van elke steekproef het gemiddelde gewicht x̄ en de 
spreidingsbreedte R (dat is het verschil tussen de grootste en de kleinste meting).
Men noteert al deze gegevens op een controlekaart, de x̄ /R-kaart. Op de x̄ /R-kaart
hieronder (zie figuur 3) staan de meetresultaten van 10 steekproeven.
Iedere steekproef bestaat uit 5 zakken. Op de controlekaart worden de afwijkingen
van 500 gram bij ieder van deze 5 zakken genoteerd als x1, x2, x3, x4 en x5.
Zo heeft de derde zak van de tweede steekproef een gewicht van 509 gram. Dit is
genoteerd als 9.
Het gemiddelde van de eerste steekproef is 509,6 gram. Dit wordt dan genoteerd als 9,6.
De spreidingsbreedte van de eerste steekproef is 515 – 504 = 11 gram.

figuur 3 x̄ /R-kaart

Bij steekproef nummer 6 zijn enkele gegevens onleesbaar geworden.
3p 9 �� Welke getallen kunnen hier bijvoorbeeld gestaan hebben? Licht je antwoord toe.
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Bij de controle van het vulproces met behulp van de x̄ /R-kaart let men erop of x̄ of R
de zogeheten controlegrenzen overschrijden. Deze controlegrenzen zijn in de
grafieken met stippellijnen aangegeven. Zodra bij een steekproef een van deze
grenzen overschreden wordt, slaat men alarm.
Op een gegeven moment slaat men alarm bij een steekproef, terwijl met de waarde
van x̄ niets mis is.

4p 10 �� Wat zouden de vijf gewichten in deze steekproef bijvoorbeeld kunnen zijn? Licht je
antwoord toe.

De bij de controles gebruikte zakken legt men in een bak om ze later met de hand in
dozen te verpakken. Aan het eind van een dag liggen er 50 zakken in de bak. Daarvan
hebben 30 een Nederlandse opdruk en 20 een Arabische opdruk (bestemd voor de
export).
Een werknemer zet twee dozen voor zich, een voor de Nederlandse zakken en een
voor de Arabische. In elke doos passen 5 zakken. Hij pakt telkens aselect een zak uit
de bak en doet die in de goede doos. Zodra hij een doos vol heeft, plakt hij die dicht
en neemt hij zo nodig een nieuwe.

4p 11 �� Bereken de kans dat hij na 5 zakken de doos voor de Nederlandse zakken vol heeft.
Geef je antwoord in 4 decimalen nauwkeurig.

100015 25 7 Lees verder
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���� Opgave 4 Tillen

Veel rugklachten worden veroorzaakt door het (verkeerd) tillen van zware
voorwerpen. Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) heeft een methode ontwikkeld om voor iedere tilsituatie het aanbevolen
maximale tilgewicht RWL (Recommended Weight Limit) te bepalen. In figuur 4 is
zo’n tilsituatie afgebeeld.

figuur 4

In deze figuur is 
H de horizontale afstand in cm van de handen tot de enkels bij het begin van het
tillen,
V de verticale afstand in cm van het voorwerp tot de vloer bij het begin van het tillen
en 
D de verticale afstand in cm waarover het voorwerp moet worden getild.
Verder hangt de tilsituatie af van de tilfrequentie F. Dit is het aantal keren per minuut
dat een voorwerp wordt getild.

De RWL (in kg) wordt berekend door 23 kg te vermenigvuldigen met een aantal
reductiefactoren die afhangen van de afstanden H, V en D en van de tilfrequentie F.
In een formule:

RWL = 23 ⋅ HF ⋅VF ⋅ DF ⋅ FF

Hierin zijn HF, VF, DF en FF de reductiefactoren.

De reductiefactor VF hangt af van de afstand V volgens de onderstaande formule:

 1 + 0,003 ⋅(V – 75) voor 0 ≤ V ≤ 75
VF =  1 – 0,003 ⋅(V – 75) voor 75 ≤ V ≤ 200

3p 12 �� Welke waarde van V geeft de grootste waarde van VF ? Licht je antwoord toe.

RWL = 23.HF.VF.DF.FF

D

V

H
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De reductiefactoren HF en DF hangen af van de afstanden H en D volgens de 

25 4,5
formules  HF = —  en DF = 0,82 + — .

H                          D

De reductiefactoren HF, VF, DF en FF zijn allemaal kleiner dan of gelijk aan 1. Als
H zo klein is dat HF volgens bovenstaande formule groter dan 1 zou zijn, wordt de
formule voor HF niet gebruikt. In dat geval neemt men HF = 1.
Hetzelfde geldt voor DF: als D zo klein is dat DF volgens bovenstaande formule
groter dan 1 zou zijn, wordt de formule voor DF niet gebruikt. In dat geval neemt
men DF = 1.

3p 13 �� Bereken de kleinste waarde van D waarbij de formule voor DF nog te gebruiken is.

De reductiefactor FF hangt af van de tilfrequentie F. Voor het verband tussen F en FF
heeft men geen formule opgesteld. In plaats daarvan maakt men gebruik van de
waarden in tabel 2.

tabel 2

Volgens de NIOSH-methode wordt een tilsituatie veilig genoemd als het gewicht (in
kg) van het te tillen voorwerp niet groter is dan de RWL.
Een werknemer moet vijf keer per minuut een krat van een lopende band in een
spoelmachine tillen. Er geldt H = 40 cm, V = 60 cm en D = 30 cm. De kratten wegen
10 kg.

6p 14 �� Onderzoek of dit volgens de NIOSH-methode een veilige tilsituatie is.

Een Arbo-dienst gebruikt voor de bepaling van FF in plaats van de tabel de volgende
benaderingsformule: FF = 1 – 0,05F.
De dienst beweert dat de waarden van FF volgens deze formule niet meer dan 10%
afwijken van de waarden volgens de tabel.

5p 15 �� Onderzoek of deze bewering waar is voor een tilsituatie met F = 10.

frequentie F
(aantal keren per minuut) ≤ 0,2 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FF 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,84 0,80 0,75 0,70 0,60 0,52 0,45 0,41 0,37
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���� Opgave 5 Wijnvoorraad

Een wijnboer heeft op 1 januari 2000 een wijngaard gekocht die goed is voor een
jaarproductie van 400 hl wijn (1 hl = 1 hectoliter = 100 liter).
De wijnboer wil er kwaliteitswijn produceren die lang houdbaar is. Hoe langer hij de
wijn bewaart, hoe meer deze waard wordt.
Als de wijnboer elk jaar direct al zijn wijn verkoopt, dan kan hij niet van deze
waardevermeerdering profiteren. Maar als hij al zijn wijn opslaat in zijn wijnkelders,
dan raken deze snel vol en heeft de wijnboer voorlopig geen inkomsten.

De wijnboer is van plan om jaarlijks 40% te verkopen van de wijn uit dat jaar en van
de wijn die nog over is uit elk voorgaand jaar. De rest voegt hij toe aan de voorraad.
De grootte van deze voorraad wordt aan het begin van elk jaar, dus op 1 januari,
bepaald.

In tabel 3 kunnen we zien hoe de wijnvoorraad zich gedurende de eerste jaren
ontwikkelt.

tabel 3 Voorraad in hl bij verkoop van 40% van de wijn per jaar

Op 1 januari 2003 is er 240 hl over van de wijn die in 2002 geproduceerd is. Hiervan is,
zoals we in de tabel kunnen zien, op 1 januari 2005 nog 86,4 hl in voorraad.
Verder kunnen we zien dat de totale voorraad op 1 januari 2002 bestaat uit 240 hl
nieuwe wijn en 144 hl 1-jarige wijn, samen dus 384 hl. De 240 hl is afkomstig van de
productie van het jaar 2001 en de 144 hl is afkomstig van de nieuwe wijn uit de
voorraad van het jaar 2001.
Alle hoeveelheden wijn in deze tabel, behalve de totale voorraad, kunnen berekend
worden met behulp van de volgende formule:

hoeveelheid = 240⋅ (0,6)n

In deze formule geeft n aan hoeveel jaren oud de wijn is.

5p 16 �� Bereken hoeveel hl wijn van 4 jaar of ouder er in de voorraad zit op 1 januari 2007.

100015 25 10 Lees verder
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Om de totale voorraad (in hl) te berekenen, kunnen we gebruik maken van de 
volgende formule:

1 – (0,6)t
totale voorraad = 240 ⋅

0,4

In deze formule is t het aantal jaren na 2000. Met bijvoorbeeld t = 4 bedoelen we hier
het jaar 2004.
Met behulp van de gegevens uit de tabel kan deze formule eenvoudig gecontroleerd
worden voor t = 1, 2 en 3. Met behulp van de somformule voor meetkundige rijen kun
je aantonen dat deze formule voor iedere waarde van t geldt.

5p 17 �� Toon aan dat deze formule voor iedere waarde van t geldt.

De wijnboer overweegt om niet 40% van de jaarproductie te verkopen, maar een
ander percentage.
Veronderstel dat hij jaarlijks p% verkoopt. Ook in dat geval kunnen we met behulp
van een formule nagaan hoe groot de totale voorraad (in hl) op 1 januari 2007 zal zijn.
Deze formule ziet er als volgt uit:

400                                     p
voorraad =          ⋅ (100 – p) ⋅ 1 – (1 –         )7   

p 100   

Als de wijnboer jaarlijks slechts 1% zou verkopen, zou de wijnvoorraad op
1 januari 2007 een aanzienlijk percentage bevatten van alle wijn die gedurende deze
7 jaar geproduceerd is.

4p 18 �� Bereken dit percentage dat hoort bij p = 1.

De wijnboer wil het percentage p zo kiezen, dat hij op 1 januari 2007 een totale
voorraad van 1100 hl wijn heeft.

4p 19 �� Onderzoek hoe groot hij p moet kiezen.

100015 25 11







Einde
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Vraag 5

Examen VWO 2001

Tijdvak 1
Donderdag 31 mei
13.30–16.30 uur

Examennummer

...............................................................
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...............................................................
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■■■■

100015 CV25 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Contradansen

Maximumscore 3

1 ■ • Er zijn 11 mogelijkheden voor elke maat

• Er zijn dus 118 mogelijke volgordes

• de conclusie: ja, de bewering is waar

Maximumscore 4

2 ■ • Er moet driemaal 5 worden gegooid

• Kans op 5 ogen is 4––36 of 1–9
• Kans op gevraagde volgorde is (1–9 )3

• Deze kans is   1––––729 (≈ 0,0014)

Maximumscore 6

3 ■ • Nodig zijn de ogenaantallen 2, 4, 6, 7 en 8 

• De kansen hierop zijn respectievelijk   1––36 , 3––36 , 5––36 , 6––36 en 5––36
• Dus de gevraagde kans is 20––36 (≈ 0,56)

■■■■ Opgave 2 Koeling

Maximumscore 4

4 ■ • Groeifactor in drie dagen is 10

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,2

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Groeifactor per dag is 100,4

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,5

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Verdubbeling per dag betekent groeifactor 8 in drie dagen

• Bij 0 °C is de groeifactor in drie dagen gelijk aan 10

• Groeifactor 10 is groter dan groeifactor 8

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

5 ■ • de bederfgrens in de oude situatie: (ruim) 5 dagen

• 100⋅8,3t = 50⋅106

• t ≈ 6,2

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

of

• De gevraagde tijd is de extra tijd die nodig is om van 100 bacteriën/gram naar

1000 bacteriën/gram te komen

• 8,3t = 10

• t ≈ 1,09

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

of

• de bederfgrens in de oude situatie: (ruim) 5 dagen

• De nieuwe grafiek van B gaat door (0, 102)

• De nieuwe grafiek van B is evenwijdig aan de oude grafiek

• de bederfgrens in de nieuwe situatie: (ruim) 6 dagen

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

Maximumscore 4

6 ■ • Als T = 18 °C is g ≈ 199 159

• Na een dag is het aantal bacteriën 19 915 900

• Dit is nog onder de bederfgrens

■■■■ Opgave 3 Kwaliteitscontrole

Maximumscore 3

7 ■ • z = –2,5

• P(X < 500) = 0,0062

• 0,62%  (of 1%)

of

• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 510

en σ = 4 om P(X < 500) te berekenen

• 0,62% (of 1%)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

8 ■ • µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• T = 2525 geeft z = –2,79 of –2,80 

• P(T < 2525) = 0,0026 

of

• µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 2550

en σ = 4√5 om P(X < 2525) te berekenen

• het antwoord 0,0026 

Indien met σT = 4 ⋅ 5 gerekend is

of

• T < 2525 betekent per zak gemiddeld minder dan 505 gram

4
• σG =

√5
• G = 505 geeft z = –2,79 of –2,80

• P(T < 2525) = 0,0026 

Indien met σG = 4–5 gerekend is

Maximumscore 3

9 ■ • De drie getallen moeten samen 30 zijn

• drie getallen met spreidingsbreedte 11, bijvoorbeeld 5, 9 en 16

Maximumscore 4

10 ■ • vijf getallen met de gevraagde eigenschappen, bijvoorbeeld 500, 500, 500, 530 en 530 

(of 0, 0, 0, 30 en 30)

• aantonen dat het gemiddelde, bijvoorbeeld 512, binnen de aangegeven grenzen ligt

• aantonen dat de spreidingsbreedte, bijvoorbeeld 30, boven de aangegeven grens ligt

Maximumscore 4

11 ■ • De eerste 5 zakken moeten alle Nederlands zijn

30
 5 

• De kans op 5 Nederlandse zakken is         
50
 5 

• De kans op 5 Nederlandse zakken is 0,0673

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 4 Tillen

Maximumscore 3

12 ■ • een grafiek van VF met een knik in het punt (75, 1)

• VF is maximaal voor V = 75

of

• Voor V = 75 is VF gelijk aan 1

• Voor V < 75 levert de lineaire functie VF = 1 + 0,003(V – 75) een waarde kleiner dan 1

• Voor V > 75 levert de lineaire functie VF = 1 – 0,003(V – 75) een waarde kleiner dan 1

Maximumscore 3
4,5

13 ■ • 0,82 +       = 1
D

4,5
• = 0,18

D

• D = 25

of
4,5

• het invoeren van de functie DF = 0,82 +       in de GR
X

• het invoeren van de functie DF = 1 in de GR

• het met de GR berekenen van de x-coördinaat van het snijpunt van beide functies:

x = 25

of
4,5

• het invoeren van de vergelijking 0 = 0,82 +       – 1 in de GR
X

• het met de GR oplossen van deze vergelijking wat leidt tot x = 25
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Maximumscore 6

14 ■ • HF = 0,625

• VF = 0,955

• DF = 0,97

• FF = 0,8

• RWL ≈ 10,65

• de conclusie: veilige tilsituatie

Maximumscore 5

15 ■ • Bij F = 10 is FF = 0,5

• De afwijking is aldaar 0,05

• 0,05 is ruim 11% van 0,45

• De bewering is niet waar

Indien de afwijking in procenten van de berekende waarde in plaats van de

tabelwaarde bepaald is

■■■■ Opgave 5 Wijnvoorraad

Maximumscore 5

16 ■ • Wijn van 4 jaar of ouder op 1 januari 2007 is geproduceerd in 2000, 2001 of 2002

• Hiervan is respectievelijk (ongeveer) 31,1, 18,7 en 11,2 hl op 1 januari 2007 voorradig

• Totaal is dat (ongeveer) 61 hl

Maximumscore 5

17 ■ • De resterende voorraden uit de verschillende jaren 0 tot en met t – 1 vormen een

meetkundige rij

• de eerste term van deze meetkundige rij: a = 240

• de reden van deze meetkundige rij: r = 0,6

l – r t
• De bijbehorende somformule is a ⋅

l – r

l – 0,6t
• a = 240 en r = 0,6 invullen levert 240 ⋅

0,4

Maximumscore 4

18 ■ • p = 1 invullen geeft voorraad ≈ 2690

• Tot 1 januari 2007 is er 7 × 400 = 2800 hl geproduceerd
2690

• De voorraad vormt          × 100 = 96% van de totale productie
2800

Maximumscore 4

19 ■ • het invoeren van de gegeven formule als functie in de GR

• het tekenen van een grafiek of het maken van een tabel van deze functie op de GR

• p ≈ 24

Antwoorden Deel-
scores
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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 20 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 14, 16 en 17 is
een bijlage toegevoegd.
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���� Opgave 1 Contradansen

Een Engelse contradans is een muziekstuk dat uit twee delen bestaat. Ieder deel
bestaat uit acht maten.
In het boekje “Musik mit Würfeln” staat een systeem beschreven om, zonder enige
muzikale kennis, zelf zulke contradansen te maken met behulp van twee
dobbelstenen. In dit boekje staan 176 verschillende maten uitgeschreven. Deze maten
zijn genummerd van 1 tot en met 176. Ter illustratie zijn in figuur 1 de eerste zes
maten afgebeeld.

figuur 1

De getallen 1 tot en met 176 zijn verdeeld over twee even grote tabellen. De tabel die
nodig is voor het eerste deel van de contradans is afgebeeld in tabel 1.

tabel 1
De eerste acht maten:

aantal ogen:

De andere tabel, die nodig is voor het tweede deel van de contradans, zullen we hier
niet gebruiken.
Door nu 8 keer met twee zuivere dobbelstenen te gooien, kun je in tabel 1 aflezen uit
welke maten het eerste deel van de contradans zal bestaan. Gooi je bijvoorbeeld bij
de eerste worp samen 10 ogen, dan lees je in kolom A af dat maat 99 de eerste maat
is. Gooi je daarna bijvoorbeeld samen 5 ogen, dan lees je in kolom B af dat maat 114
de tweede maat is. Zo ga je door totdat je uit elk van de kolommen A tot en met H
één maat hebt gekozen. De aldus verkregen acht maten vormen het eerste deel van de
contradans.

Iemand beweert dat er op deze wijze meer dan 200 miljoen verschillende eerste delen
van contradansen gemaakt kunnen worden.

3p 1 �� Onderzoek of deze bewering waar is.

Het is mogelijk dat na drie keer gooien met de beide dobbelstenen de maten
36 – 114 – 8 de eerste drie maten vormen van het eerste deel van een contradans.

4p 2 �� Bereken de kans op deze volgorde.

Iemand beweert dat de kans dat maat H een nummer heeft dat groter is dan 100

gelijk is aan  5––11. Immers, in de kolom onder H staan 11 getallen, waarvan er 5 groter

zijn dan 100.
Met een berekening kunnen we aantonen dat deze bewering niet waar is.

6p 3 �� Bereken hoe groot deze kans wél is.

100015 26 3 Lees verder

A B C D E F G H
2 70 14 164 122 25 153 18 167
3 10 64 100 12 149 30 161 11
4 33 1 160 163 77 156 168 172
5 36 114 8 35 111 39 137 44
6 105 150 57 71 117 52 132 130
7 165 152 112 15 147 27 73 102
8 7 81 131 37 21 125 49 115
9 142 106 40 69 43 140 23 89

10 99 68 86 139 120 92 143 83
11 85 45 90 158 82 123 78 58
12 145 97 6 121 56 67 63 16
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���� Opgave 2 Wijnvoorraad

Een wijnboer heeft op 1 januari 2001 een wijngaard gekocht die goed is voor een
jaarproductie van 400 hl wijn (1 hl = 1 hectoliter = 100 liter).
De wijnboer wil kwaliteitswijn produceren die lang houdbaar is. Na de oogst wordt de
nieuwe wijn twee jaar lang in eikenhouten vaten bewaard om te rijpen. Na die twee
jaar wordt de wijn gebotteld (in flessen gedaan). In de flessen rijpt de wijn nog verder,
waardoor de verkoopwaarde van de wijn toeneemt.
Als de wijnboer elk jaar direct al zijn gebottelde wijn verkoopt, dan kan hij niet van
deze waardevermeerdering profiteren. Maar als hij al zijn gebottelde wijn opslaat in
zijn wijnkelders, dan raken deze snel vol en heeft de wijnboer voorlopig geen
inkomsten.
De wijnboer besluit om jaarlijks een vast percentage van zijn totale voorraad
gebottelde wijn te verkopen. Hij verkoopt de wijn altijd aan het eind van het jaar
nadat de gebottelde wijn aan de voorraad is toegevoegd.

Als de wijnboer er bijvoorbeeld voor kiest om elk jaar 25% van zijn totale voorraad
gebottelde wijn te verkopen, dan ontwikkelt die voorraad zich de eerste jaren als in
tabel 2.

tabel 2 Voorraad bij verkoop van 25% van de gebottelde wijn per jaar

3p 4 �� Bereken de totale voorraad gebottelde wijn op 1 januari 2007 als de wijnboer jaarlijks
25% van al zijn flessen wijn verkoopt. Geef je antwoord in liters nauwkeurig.

Ook voor de rest van de opgave bekijken we de voorraad van de wijnboer alleen
maar op 1 januari van ieder jaar.
Bij een ander percentage ontwikkelt de totale voorraad gebottelde wijn zich natuurlijk
anders. Het vaste percentage van de gebottelde wijn dat de wijnboer jaarlijks
verkoopt, noemen we p. De tijd in jaren noemen we t. Hierbij nemen we t = 0 op
1 januari 2001. De totale voorraad gebottelde wijn (in hl) op tijdstip t noemen we Gt.
Gedurende de eerste paar jaren is Gt gelijk aan 0: G0 = 0, G1 = 0 en G2 = 0.
En verder geldt de volgende formule:

p
Gt = (l –      )Gt–1 + 400 – 4p voor t ≥ 3  

100 
De totale voorraad gebottelde wijn groeit in de loop van de tijd naar een
evenwichtswaarde. Deze evenwichtswaarde hangt af van de gekozen waarde van p.
Voor het verband tussen p en de evenwichtswaarde (in hl) geldt de volgende formule:

40000evenwichtswaarde =            – 400
p

Deze formule voor de evenwichtswaarde is uit bovenstaande formule voor Gt af te
leiden.

5p 5 �� Leid bovenstaande formule voor de evenwichtswaarde af.
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1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nieuwe wijn (hl) 0 400 400 400 400 400

Eenjarige wijn (hl) 0 0 400 400 400 400

Gebottelde wijn (hl) 0 0 0 300 525 693,75 
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In de wijnkelders van de wijnboer kunnen slechts 280 000 flessen wijn worden 
opgeslagen. In een fles zit 0,75 liter wijn.

5p 6 �� Bereken bij welke waarden van p de wijnkelders op den duur niet voldoende
capaciteit hebben.

De wijnboer besluit om jaarlijks 10% van zijn totale voorraad gebottelde wijn te
verkopen. Door een verbouwing kan hij nu 2400 hl gebottelde wijn in zijn kelders
opslaan.

6p 7 �� Onderzoek met behulp van de hierboven vermelde formule voor Gt en het gegeven
dat G2 = 0 in welk jaar de capaciteit van de wijnkelders voor het eerst niet meer
voldoende is.

100015 26 5 Lees verder
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���� Opgave 3 Kwaliteitscontrole 

In een fabriek worden plastic zakken gevuld met suiker. De vulmachine staat
afgesteld op 510 gram.
Neem aan dat het gewicht van de zakken suiker normaal verdeeld is met een
gemiddelde µ van 510 gram en een standaardafwijking σ van 4 gram.

3p 8 �� Bereken hoeveel procent van alle zakken een gewicht minder dan 500 gram zal
hebben.

Om de kwaliteit van het vulproces te bewaken, wordt elk uur een aselecte steekproef
van 5 zakken suiker genomen. Van elke zak noteert men het gewicht. Ook wordt van
de steekproef het totale gewicht T berekend.

5p 9 �� Bereken de kans dat het totale gewicht van de steekproef minder is dan 2525 gram.

Verder bepaalt men van elke steekproef het gemiddelde gewicht x̄ en de
spreidingsbreedte R (dat is het verschil tussen de grootste en de kleinste meting).
Men noteert al deze gegevens op een controlekaart, de x̄ /R-kaart. Op de x̄ /R-kaart
hieronder (zie figuur 2) staan de meetresultaten van 10 steekproeven.
Iedere steekproef bestaat uit 5 zakken. Op de controlekaart worden de afwijkingen
van 500 gram bij ieder van deze 5 zakken genoteerd als x1, x2, x3, x4 en x5.
Zo heeft de derde zak van de tweede steekproef een gewicht van 509 gram. Dit is
genoteerd als 9.
Het gemiddelde van de eerste steekproef is 509,6 gram. Dit wordt dan genoteerd als 9,6.
De spreidingsbreedte van de eerste steekproef is 515 – 504 = 11 gram.

figuur 2 x̄ /R-kaart

Bij steekproef nummer 6 zijn enkele gegevens onleesbaar geworden.
3p 10 �� Welke getallen kunnen hier bijvoorbeeld gestaan hebben? Licht je antwoord toe.

steekproefnr
x1

x2

x3

x4

x5

totaal T
gemiddelde x
spreidingsbr R

1
12
15
7
4

10
48
9,6
11

2
8

12
9

12
15
56

11,2
7

3
10
13
15
12
8

58
11,6

7

4
8

13
11
6
5

43
8,6

8

5
11
12
8
9

10
50
10
4

6
9

14

53
10,6

11

7
12
11
7

16
3

49
9,8
13

8
2

11
9

10
10
42
8,4

9

9
5
8
7
9

16
45
9

11

10
12
12
13
8
5

50
10
8

4
6
8

10
12
14
16
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4
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12
16
20
24
28
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Bij de controle van het vulproces met behulp van de x̄ /R-kaart let men erop of x̄ of R
de zogeheten controlegrenzen overschrijden. Deze controlegrenzen zijn in de
grafieken met stippellijnen aangegeven. Zodra bij een steekproef een van deze
grenzen overschreden wordt, slaat men alarm.
Op een gegeven moment slaat men alarm bij een steekproef, terwijl met de waarde
van x̄ niets mis is.

4p 11 �� Wat zouden de vijf gewichten in deze steekproef bijvoorbeeld kunnen zijn? Licht je
antwoord toe.

De zakken zijn bedrukt met het bedrijfslogo. Soms is dit logo onscherp afgedrukt.
Volgens de afdeling Verpakkingen heeft 5% van de zakken een onscherp logo.
Een werknemer van die afdeling vermoedt echter dat dit percentage hoger is dan 5%.
Er wordt een steekproef getrokken van 50 zakken. Op 6 van de 50 zakken is het
bedrijfslogo onscherp.

5p 12 �� Onderzoek of de 6 zakken met het onscherpe bedrijfslogo voldoende aanleiding zijn
om de werknemer in het gelijk te stellen. Neem als significantieniveau α = 0,025.
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���� Opgave 4 Koeling

Wageningse onderzoekers hebben zich verdiept in de groei van het aantal bacteriën in
voedsel. Bij constante bewaartemperatuur groeit het aantal bacteriën exponentieel.
De bijbehorende groeifactor hangt af van die bewaartemperatuur.
Bij een krantenartikel hierover stond de volgende grafiek. Zie figuur 3. De
schaalverdelingen langs de beide assen zijn zo gekozen dat de grafieken, die de groei
van het aantal bacteriën weergeven, rechte lijnen zijn.
Deze figuur is ook afgebeeld op de bijlage.

figuur 3 Temperatuursafhankelijkheid van het bederf van kip door pseudomonasbacteriën

In de grafiek wordt de bacteriegroei beschreven in kip die bij 0 °C (winkel A)
respectievelijk 4 °C (winkel B) wordt bewaard.

4p 13 �� Toon aan dat bij 0 °C het aantal bacteriën zich per dag meer dan verdubbelt.

In figuur 3 is het aantal bacteriën per gram bij het begin gelijk aan 1000. De
bederfgrens ligt bij 50 miljoen bacteriën per gram. In de figuur is af te lezen dat kip
die voortdurend op 0 °C wordt bewaard, na 14 dagen de bederfgrens bereikt.

Door verbeterde hygiëne is men in staat het aantal bacteriën bij het begin terug te
brengen van 1000 per gram naar 100 per gram. Dit verlengt de houdbaarheid
natuurlijk.
Bij bewaren bij 0 °C (winkel A) duurt het dan in totaal 17 dagen voordat de
bederfgrens bereikt wordt. De houdbaarheid wordt dus met 3 dagen verlengd.
Bij bewaren bij 4 °C (winkel B) wordt de houdbaarheid door die verbeterde hygiëne
met minder dan 3 dagen verlengd. De groeifactor per dag die bij 4 °C hoort, is 8,3.

5p 14 �� Met hoeveel dagen wordt de houdbaarheid bij 4 °C door die verbeterde hygiëne
verlengd? Licht je antwoord toe. Je kunt daarbij gebruik maken van de figuur op de
bijlage.
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Om figuur 3 te tekenen gebruikten de onderzoekers een formule voor het verband 
tussen de bewaartemperatuur T en de groeifactor per dag g van het aantal bacteriën.
Bij het opstellen van deze formule waren zij er van uitgegaan dat bacteriegroei alleen
optreedt boven een bepaalde minimumtemperatuur. Deze minimumtemperatuur T0
hangt af van het soort voedsel. Voor elk soort voedsel heeft de formule de volgende
vorm:

g = 10(c(T–T0))2

In deze formule is T in °C met T ≥ T0 en is c een constante.

We kunnen controleren dat er volgens deze formule inderdaad geen bacteriegroei
optreedt als T = T0.

3p 15 �� Voer deze controle uit.

Uit praktische overwegingen schrijft men de formule voor de groeifactor vaak in de
vorm g = 10m. Deze variabele m is afhankelijk van T. Er geldt: √ m = c ⋅(T – T0).

Voor elk soort voedsel moeten c en T0 experimenteel bepaald worden. Zo heeft men
voor kip bij allerlei bewaartemperaturen de bacteriegroei gemeten.
Bij de verwerking van de metingen hebben de onderzoekers het verband tussen T en
√ m in een grafiek gezet, omdat dit verband volgens de formule lineair is. Het resultaat
staat in figuur 4. Deze figuur is ook afgebeeld op de bijlage.

figuur 4 Pseudomonas in kip

6p 16 �� Leid uit de grafiek van dit lineaire verband benaderingen af voor de constanten c
en T0. Je kunt bij de beantwoording gebruik maken van de figuur op de bijlage.

Ga er in de rest van de opgave van uit dat geldt: c = 0,096 en T0 = –6.

In figuur 3 kunnen we aflezen dat kip met een aantal bacteriën van 1000 per gram bij
het begin na 14 dagen de bederfgrens bereikt wanneer die wordt bewaard bij 0 °C.

Het kan echter ook voorkomen dat deze kip tijdens het transport een halve dag
(12 uur) wordt bewaard bij een temperatuur van 18 °C en daarna steeds bij 0 °C.

5p 17 �� Hoeveel eerder wordt dan de bederfgrens bereikt? Licht je antwoord toe en gebruik
daarbij eventueel de figuur op de bijlage.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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���� Opgave 5 Kosten bij plastics

Bij industriële productieprocessen worden de totale productiekosten voornamelijk
bepaald door de grootte van de installaties die daarvoor gebruikt worden. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de productie van plastics.
In deze opgave bekijken we zo’n productieproces. Alle bedragen in deze opgave zijn
op jaarbasis. Voor een bedrijf waar een dergelijk productieproces plaats vindt,
gebruikt men de volgende formule voor de kosten K:

K = 25 000 ⋅ P 0,62

In deze formule is K in dollars en is P de productie in tonnen per jaar.
De grafiek die bij deze formule hoort zie je in onderstaande figuur 5.

figuur 5

In de grafiek zien we dat de kosten toenemen als de productie toeneemt. Het is de
vraag of ook de marginale kosten K′ toenemen bij toenemende productie.

5p 18 �� Onderzoek of de marginale kosten toenemen bij toenemende productie.

Ook de opbrengst hangt van de productie af. Men gebruikt hiervoor de formule:

O = 750P

In deze formule is de opbrengst O in dollars en is P weer de productie in tonnen per
jaar.

We willen nu onderzoeken op welke wijze de productie van plastics het best kan
worden ingericht; de vraag is dan of de producent moet kiezen voor grootschalige dan
wel kleinschalige productie. Doelstelling hierbij is dat de producent zo veel mogelijk
winst wil maken.

Iemand gaat er van uit dat de maximale winst gevonden wordt als de marginale
kosten K′ gelijk zijn aan de marginale opbrengst O′. Hij berekent daartoe voor welke
waarde van P geldt dat K′ = O′.

5p 19 �� Bereken deze waarde van P.

De in vraag 19 berekende waarde van P levert echter niet de maximale winst op.
5p 20 �� Leg uit of de producent zijn productie grootschalig of kleinschalig moet inrichten om

zoveel mogelijk winst te maken.
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100015 CV26 Begin

Correctievoorschrift VWO
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Wetenschappelijk
Onderwijs
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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Contradansen

Maximumscore 3

1 ■ • Er zijn 11 mogelijkheden voor elke maat

• Er zijn dus 118 mogelijke volgordes

• de conclusie: ja, de bewering is waar

Maximumscore 4

2 ■ • Er moet driemaal 5 worden gegooid

• Kans op 5 ogen is 4––36 of 1–9
• Kans op gevraagde volgorde is (1–9 )3

• Deze kans is   1––––729 (≈ 0,0014)

Maximumscore 6

3 ■ • Nodig zijn de ogenaantallen 2, 4, 6, 7 en 8 

• De kansen hierop zijn respectievelijk 1––36 , 3––36 , 5––36 , 6––36 en 5––36
• Dus de gevraagde kans is 20––36 (≈ 0,56)

■■■■ Opgave 2 Wijnvoorraad

Maximumscore 3

4 ■ • 693,75 + 400 = 1093,75

• 0,75 × 1093,75 = 820,31 hl

Maximumscore 5
p

5 ■ • Voor de evenwichtswaarde G moet gelden: G = (l –      )G + 400 – 4p
100

p
• G = 400 – 4p

100
100 40 000

• G =        (400 – 4p) =              – 400
p p

of

• Bij de evenwichtswaarde is de jaarlijkse toename gelijk aan de jaarlijkse afname

• De toename is 400
p

• De afname is      (G + 400)
100

40 000
• G + 400 =             

p
40 000

• G =             – 400
p

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

6 ■ • 280 000 × 0,75 liter = 210 000 liter = 2100 hl
40 000

• – 400 = 2100
p

40 000
• = 2500

p

• p = 16

• p < 16

of

• 280 000 × 0,75 liter = 210 000 liter = 2100 hl

• ontoereikend als evenwichtswaarde > 2100
40 000

• – 400 > 2100
p

40 000
• > 2500

p

• p < 16

Maximumscore 6
10

7 ■ • Gt = (l –      ) ⋅Gt–l + 400 – 4 ⋅10
100

• Gt = 0,9 ⋅Gt–1 + 360

• berekening, bijvoorbeeld door invoeren in de grafische rekenmachine, geeft G12 ≈ 2345

• G13 ≈ 2470

• het jaar 2014

of

• het inzicht dat hierbij de directe formule van de formulekaart gebruikt kan worden

• 2400 = 3600 – 3600 ⋅0,9 t–2

• berekening, eventueel door invoeren in de grafische rekenmachine, geeft t ≈ 12,4

• het jaar 2014

Opmerking

Als een leerling op grond van bovenstaande of vergelijkbare berekeningen tot de

conclusie komt dat de capaciteit van de wijnkelders voor het eerst niet meer voldoende

is in het jaar 2013, geen punten in mindering brengen.

■■■■ Opgave 3 Kwaliteitscontrole

Maximumscore 3

8 ■ • z = –2,5

• P(X < 500) = 0,0062

• 0,62% (of 1%)

of

• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 510

en σ = 4 om P(X < 500) te berekenen

• 0,62% (of 1%)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

9 ■ • µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• T = 2525 geeft z = –2,79 of –2,80 

• P(T < 2525) = 0,0026 

of

• µT = 5⋅510

• σT = 4√5
• het hanteren van de GR met gebruik van de normale-verdelingsfunctie met µ = 2550

en σ = 4√5 om P(X < 2525) te berekenen

• het antwoord 0,0026 

Indien met σT = 4 ⋅5 gerekend is

of

• T < 2525 betekent per zak gemiddeld minder dan 505 gram

4
• σG =

√5
• G = 505 geeft z = –2,79 of –2,80

• P(T < 2525) = 0,0026 

Indien met σG = 4–5 gerekend is

Maximumscore 3

10 ■ • De drie getallen moeten samen 30 zijn

• drie getallen met spreidingsbreedte 11, bijvoorbeeld 5, 9 en 16

Maximumscore 4

11 ■ • vijf getallen met de gevraagde eigenschappen, bijvoorbeeld 500, 500, 500, 530 en 530 

(of 0, 0, 0, 30 en 30)

• aantonen dat het gemiddelde, bijvoorbeeld 512, binnen de aangegeven grenzen ligt

• aantonen dat de spreidingsbreedte, bijvoorbeeld 30, boven de aangegeven grens ligt

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

12 ■ • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,05 getoetst wordt tegen 

p > 0,05

• de opmerking dat P(X > 6  n = 50 en p = 0,05) berekend moet worden

• P(X > 6) = 1 – P(X < 5)

• met behulp van tabellenboekje of grafische rekenmachine: P(X > 6) = 0,0378

• 0,0378 > 0,025, dus de werknemer krijgt geen gelijk

Opmerking

Als de overschrijdingskans met behulp van een rechtszijdige toets op de GR wordt

berekend, uitgaande van de geschikte statistische-toetsfunctie, ten hoogste 4 punten

toekennen voor deze vraag daar de GR hier geen continuïteitscorrectie kent.

■■■■ Opgave 4 Koeling

Maximumscore 4

13 ■ • Groeifactor in drie dagen is 10

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,2

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Groeifactor per dag is 100,4

• Groeifactor per dag is (ongeveer) 2,5

• Dit is meer dan verdubbeling

of

• Verdubbeling per dag betekent groeifactor 8 in drie dagen

• Bij 0 °C is de groeifactor in drie dagen gelijk aan 10

• Groeifactor 10 is groter dan groeifactor 8

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

14 ■ • de bederfgrens in de oude situatie: (ruim) 5 dagen

• 100⋅8,3 t = 50⋅106

• t ≈ 6,2

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

of

• De gevraagde tijd is de extra tijd die nodig is om van 100 bacteriën/gram naar

1000 bacteriën/gram te komen

• 8,3 t = 10

• t ≈ 1,09

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

of

• de bederfgrens in de oude situatie: (ruim) 5 dagen

• De nieuwe grafiek van B gaat door (0, 102)

• De nieuwe grafiek van B is evenwijdig aan de oude grafiek

• De bederfgrens in de nieuwe situatie: (ruim) 6 dagen

• Het duurt (ongeveer) 1 dag langer

Maximumscore 3

15 ■ • Uit T = T0 volgt g = 100 = 1

• g = 1 betekent: er is geen bacteriegroei 

Maximumscore 6

16 ■ • De richtingscoëfficient van de lijn is ongeveer 0,1

• √ m = 0,1⋅T + constante

• constante ≈ 0,6

• 0,1T + 0,6 = 0,1(T – (–6))

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6

of

• het inzicht dat c de richtingscoëfficiënt van de lijn is

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6, bijvoorbeeld door het invullen van een punt van de grafiek in de formule of

het aflezen van het snijpunt van de grafiek met de horizontale as

of

• het invullen van twee punten, bijvoorbeeld (0; 0,6) en (20; 2,5), in de vergelijking

√ m = c(T – T0)

• c ≈ 0,1

• T0 ≈ –6

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

17 ■ • De groeifactor bij 18 °C is 105,31 (of 203430) 

• De groeifactor bij 0 °C is 100,33 (of 2,15)

• 1000 ⋅ (105,31) 0,5 ⋅ (100,33) t = 50 ⋅ 106

• t ≈ 6

• het antwoord (ongeveer) 7,5 dag

of

• De groeifactor bij 18 °C is 105,31 (of 203 430)

• het tekenen van de grafiek voor de groei bij 18 °C gedurende 0,5 dag

• het tekenen van de grafiek van bacteriegroei in kip die gedurende 0,5 dag bewaard

wordt op 18 °C en verder op 0 °C 

• De bederfgrens wordt bereikt na ruim 6,5 dag 

• het antwoord ongeveer 7,5 dag 

Indien het antwoord meer dan 0,5 dag afwijkt van 7,5 dag, ten hoogste

Antwoorden Deel-
scores
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■■■■ Opgave 5 Kosten bij plastics

Maximumscore 5

18 ■ • De marginale kosten bij productie P zijn herkenbaar als de helling van de raaklijn in

het bijbehorende punt van de grafiek van K = 25 000 ⋅P0,62

• De helling van de raaklijn daalt bij stijgende P

• De marginale kosten nemen niet toe bij stijgende productie

of

• K′ = 15 500 ⋅P-0,38

• een schets van de grafiek van K′, als bijvoorbeeld 

• de conclusie: de marginale kosten nemen niet toe bij stijgende productie 

of

• K′ = 15 500 ⋅P-0,38

• K′′ = –5 890 ⋅P-1,38

• K′′ < 0 voor alle P > 0

• conclusie: de marginale kosten nemen niet toe bij stijgende productie

of

• het invoeren in de GR van de functie K = 25 000 ⋅P0,62

• het invoeren in de GR van de numerieke afgeleide van K

• het met behulp van de GR tekenen van de grafiek van de afgeleide van K

• de conclusie: de marginale kosten nemen niet toe bij stijgende productie

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

19 ■ • O′ = 750 en K′ = 15 500 ⋅P-0,38

• 750 = 15 500 ⋅P-0,38

• P-0,38 = 0,0484

• P ≈ 2892

of

• O′ = 750 en K′ = 15 500 ⋅P-0,38

• Met behulp van de GR de grafieken van O′ en K′ tekenen

• Met behulp van GR de x-coördinaat van het snijpunt van O′ en K′ berekenen:

P ≈ 2892

of

• De numerieke afgeleiden van O en K in de GR definiëren

• De grafieken van de numerieke afgeleiden van O en K met de GR tekenen of

tabellen van de numerieke afgeleiden van O en K met de GR bepalen

• Met de GR de x-coördinaat van het snijpunt bepalen van deze twee grafieken dan wel

vaststellen bij welke x-waarde de tabelwaarden (ongeveer) gelijk zijn: P ≈ 2892

Maximumscore 5

20 ■ • De winst wordt beschreven door de functie O – K

• een schets van de grafiek van de functie O – K, als bijvoorbeeld

• Aan de hand van de grafiek van de functie O – K is te concluderen dat de winst stijgt

naarmate de productie toeneemt

• De productie kan het beste grootschalig worden ingericht
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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 19 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Vakkenkeuze

In het voorjaar van 1994 zijn bij een onderzoek naar vakkenkeuze 344 jongens en
493 meisjes ondervraagd die toen eindexamen havo deden.
Nederlands was voor iedereen verplicht. Havo-leerlingen moesten naast Nederlands
nog ten minste 5 andere vakken kiezen.
In tabel 1 is te zien door hoeveel procent van de ondervraagden de andere vakken
zijn gekozen.

tabel 1 Vakkenkeuze van jongens en meisjes op havo

2p 1 ■ Toon aan dat van de ondervraagde leerlingen meer meisjes dan jongens economie
deden.

De meeste leerlingen hadden naast Nederlands 5 vakken gekozen. Sommige leerlingen
hadden naast Nederlands 6 vakken gekozen. Geen van de leerlingen had naast
Nederlands meer dan 6 vakken gekozen.

3p 2 ■ Bereken hoeveel procent van de ondervraagde meisjes een extra vak deed.

Bij het onderzoek werd ook gevraagd of je, als je opnieuw zou mogen kiezen, weer
precies hetzelfde vakkenpakket gekozen zou hebben. De onderzoekers vermoedden
dat ten minste de helft van de kandidaten ontevreden was over hun huidige pakket.
Een onderwijsdeskundige was het daar niet mee eens. Kort voor het onderzoek
beweerde hij dat minder dan de helft van alle havo-eindexamenkandidaten achteraf
liever een ander pakket gekozen zou hebben.
Neem aan dat de groep van 837 ondervraagde leerlingen een aselecte steekproef
vormt uit alle havo-eindexamenkandidaten. Van deze groep zouden 359 leerlingen een
ander pakket gekozen hebben, zo bleek uit het onderzoek.

7p 3 ■ Onderzoek of bij een significantieniveau van 1% het onderzoeksresultaat voldoende
aanleiding geeft om de onderwijsdeskundige gelijk te geven.

100019 24 2 Lees verder

vak jongens (in %) meisjes (in %)

Duits 31,1 46,7
Engels 98,8 97,6
Frans 10,2 38,5
Aardrijkskunde 19,2 28,2
Geschiedenis 25,3 30,2
Economie 60,2 47,9
Handelswetenschappen 43,0 29,8
Wiskunde A 43,3 62,3
Wiskunde B 54,7 22,3
Biologie 23,5 45,2
Natuurkunde 57,6 17,0
Scheikunde 42,2 24,5
Tekenen 7,0 15,2
Maatschappijleer 2,9 4,5
Muziek 0,9 3,4
Handenarbeid 2,3 4,9
Textiele werkvormen 0,0 0,4
Spaans 0,0 0,6
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De leerlingen moesten ook aangeven wélke vakken ze zouden willen vervangen.
Voor enkele vakken staat het resultaat in figuur 1. Bijvoorbeeld: van alle meisjes met
wiskunde B zou ongeveer 21% dat vak achteraf liever niet hebben gekozen.

figuur 1 Spijtpercentage per vak voor jongens en meisjes apart

Aan de leerlingen die ten minste één ander vak gekozen zouden hebben, werd ook
gevraagd welk nieuw vak of welke nieuwe vakken ze zouden kiezen. In figuur 2 staat
voor enkele vakken het resultaat. Bijvoorbeeld: van de meisjes die ten minste één
ander vak gekozen zouden hebben, zou ruim 25% wiskunde A kiezen. (Merk op dat
veel leerlingen meer dan één nieuw vak zouden kiezen, waardoor het totaal zelfs over
deze zes vakken al ver boven de 100% komt.)

figuur 2 Voorkeur voor vervangingsvakken van jongens en meisjes op de havo

Er waren 127 jongens en 232 meisjes die ten minste één ander vak zouden kiezen.
Stel dat alle leerlingen het achteraf gewenste pakket hadden gekozen.

7p 4 ■ Onderzoek of dan nog steeds meer meisjes dan jongens economie zouden doen. Maak
hierbij gebruik van de resultaten van vraag 1 en van de figuren 1 en 2.
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■■■■ Opgave 2 Kavelkosten

Een gemeente wil uitbreiden door het bouwen van een nieuwe wijk. De plaats waar
de nieuwe wijk gebouwd zal worden, is vastgesteld. Voordat de gemeente het
uitbreidingsplan laat uitvoeren, doet de gemeente onderzoek naar de kosten van het
plan. Er zijn twee soorten kosten voor de gemeente:

• de kosten van aankoop van de grond. In deze situatie bedragen de kosten
170 000 gulden per hectare (1 hectare = 10 000 m2).

• de kosten van het bouwrijp maken. Dit betreft kosten voor de aanleg van
bijvoorbeeld wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Deze kosten zijn hoger
naarmate het aantal woningen dat per hectare gebouwd zal worden groter is.

In figuur 3 zijn kosten van diverse vergelijkbare projecten door middel van plusjes
weergegeven. Hierbij is x het aantal woningen per hectare. B stelt voor de kosten per
hectare van het bouwrijp maken in duizenden guldens. Op grond van de plusjes in
figuur 3 is een kromme getekend die het verband tussen B en x weergeeft.

figuur 3
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De formule die bij dit verband tussen B en x hoort, is van de vorm B = p �xq.

6p 5 ■ Kies ten minste 4 punten van de grafiek (de kromme) in figuur 3. Teken deze punten
op dubbellogaritmisch papier en leg uit waarom het verband tussen B en x inderdaad
van de vorm B = p �xq kan zijn.

6p 6 ■ Bereken p en q in twee decimalen nauwkeurig.

Ga er in de rest van de opgave van uit dat B = 0,4 �x1,8.

Neem aan dat de gemeente 30 woningen per hectare wil bouwen.
4p 7 ■ Bereken de totale kosten die de gemeente dan per woning zal maken.

De totale kosten per woning die de gemeente maakt, noemen we K. Voor het verband
tussen K en x kan de volgende formule worden afgeleid:

Hierbij is K in duizenden guldens.

2p 8 ■ Toon dit aan.

De gemeente wil dat de kavelgrootte (dat wil zeggen de grondoppervlakte) voor alle
woningen hetzelfde is. Bovendien wil men dat de totale kosten die de gemeente per
woning maakt, minimaal zijn. Dit is het geval bij ongeveer 32,7 woningen per ha.

5p 9 ■ Stel een formule op voor de afgeleide van K en toon met behulp daarvan aan dat de
totale kosten inderdaad minimaal zijn bij ongeveer 32,7 woningen per ha.

100019 24 5 Lees verder
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■■■■ Opgave 3 Kantine

In de kantine van een bedrijf worden twee warme lunches aangeboden: een ’exotische
lunch’ en een ’Hollandse lunch’. De kantinebeheerder mag hiervan zelf de prijs bepalen.
De beheerder merkt dat de verkoopprijs van één maaltijd van invloed is op de
verkochte aantallen van beide maaltijden. We nemen aan dat het volgende stelsel
vergelijkingen is op te stellen voor het verband tussen de verkoopprijzen en de
aantallen verkochte maaltijden:

Hierbij is a het aantal verkochte exotische lunches per maand en b het aantal verkochte
Hollandse lunches per maand. Verder is x de verkoopprijs (in guldens) van de exotische
lunch en y de verkoopprijs (in guldens) van de Hollandse lunch.

De totale kosten die de beheerder maakt zijn ƒ 3,– voor een exotische lunch en ƒ 2,–
voor een Hollandse lunch.

De beheerder wil weten hoe groot de winst is als een exotische lunch voor ƒ 3,25 en
een Hollandse lunch voor ƒ 2,25 verkocht wordt.

4p 10 ■ Bereken in deze situatie de winst per maand op exotische lunches en de winst per
maand op Hollandse lunches.

TK zijn de totale kosten per maand in guldens. W is de totale winst per maand in
guldens. TK zowel als W kunnen worden uitgedrukt in x en y:

TK = 550y – 400x + 17 500 
W = –3000x2 + 6000xy – 5000y2 + 6500x + 4500y – 17 500

4p 11 ■ Toon de juistheid van de formule voor W aan. Gebruik daarbij eventueel de
bovenstaande formule voor TK.

Het stelsel vergelijkingen voor het verband tussen x, y, a en b is slechts geldig voor
a � 0 en b � 0. Bovendien worden de maaltijden niet verkocht onder de kostprijs dus
x � 3 en y � 2. Deze beperkingen leiden ertoe dat het hierboven omschreven model
(het stelsel vergelijkingen voor het verband tussen x, y, a en b) slechts geldig is op een
beperkt gebied voor x en y.

7p 12 ■ Teken dit toegestane gebied in een xy-assenstelsel.

Het doel van de beheerder is om de verkoopprijzen zodanig vast te stellen dat zijn
maandelijkse winst zo hoog mogelijk is.

De beheerder rekent, uitgaande van de formule voor W, eerst een getallenvoorbeeld
door.
Hij kiest y = 3.

5p 13 ■ Bereken bij welke verkoopprijs van een exotische lunch de winst in dat geval zo hoog
mogelijk is.

100019 24 6 Lees verder
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In tabel 2 is voor een aantal andere keuzen van y af te lezen bij welke verkoopprijs 
van een exotische lunch de winst zo hoog mogelijk is. Ook is steeds die hoogste winst
berekend.

tabel 2

In tabel 3 is voor een aantal keuzen van x af te lezen bij welke verkoopprijs van een
Hollandse lunch de winst zo hoog mogelijk is. Ook hier is steeds die hoogste winst
berekend.

tabel 3

De punten die horen bij de getallenparen (x, y) uit tabel 2 liggen op een rechte lijn.
Ook de punten die horen bij de getallenparen (x, y) uit tabel 3 liggen op een rechte
lijn. Het snijpunt van deze twee lijnen levert de verkoopprijzen met maximale winst.

6p 14 ■ Bereken nu de maximale winst voor de beheerder.
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■■■■ Opgave 4 Apen

Biologen hebben onderzoek gedaan naar het contact tussen moeder en kind bij
resusapen. Daartoe observeerden ze één moeder en haar kind gedurende langere tijd.
Men onderscheidde daarbij drie toestanden:

• bij de moeder (er is lichaamscontact maar het kind is niet aan de borst), afgekort ’bij’;
• aan de borst, afgekort ’borst’;
• los van de moeder (er is geen lichaamscontact tussen moeder en kind), afgekort ’los’.

De biologen registreerden tijdens het onderzoek nauwkeurig welke overgangen er
tussen deze toestanden voorkwamen. Zo ontstond een rij waarnemingen. Het begin
en het eind van deze rij zie je in figuur 4 in beeld gebracht.

figuur 4

Zoals je ziet kwam het voor dat een toestand overging in dezelfde toestand. Dit
gebeurde bijvoorbeeld als de moeder het kind van de borst wilde halen en het kind
daartegen protesteerde en weer terug aan de borst ging.
In figuur 5 zie je de aantallen overgangen tijdens het onderzoek in een graaf
aangegeven.

figuur 5

Wanneer we bij de toestand ’borst’ de getallen bij de uitgaande pijlen optellen, dan
vinden we dezelfde uitkomst als wanneer we de getallen bij de aankomende pijlen bij
’borst’ optellen. Dit geldt ook voor de andere twee toestanden.

4p 15 ■ Verklaar met behulp van figuur 4 waarom in figuur 5 bij iedere toestand de som van
de getallen bij de uitgaande pijlen gelijk is aan de som van de getallen bij de
aankomende pijlen.

Bij de graaf van figuur 5 kunnen we onderstaande overgangsmatrix M maken.
De getallen in matrix M zijn afgerond op 3 decimalen.

3p 16 ■ Laat met een berekening zien hoe uit de gegevens van de graaf van figuur 5 het
getal 0,652 in deze matrix tot stand is gekomen.
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Met behulp van de graaf kunnen we ook berekenen hoe vaak tijdens het onderzoek 
een bepaalde toestand voorkwam. Je vindt die aantallen in onderstaande
kolommatrix P. Hierbij zijn begin- en eindtoestand van het onderzoek als één
toestand gezien.

3p 17 ■ Bereken M × P en geef de elementen van deze matrix in 3 decimalen nauwkeurig.

De biologen hielden ook bij hoe lang elke toestand duurde. Uit het onderzoek bleek
dat de tijdsduur van de verschillende toestanden varieerde. De totale tijdsduur van de
toestand ’bij’ was 685 sec. De totale tijd in de toestand ’borst’ was 876 sec. en de totale
tijd in de toestand ’los’ 2019 sec.
De biologen wilden dit onderzoek gebruiken om te komen tot een kansmodel voor
het gedrag van resusapen. Ze bepaalden bijvoorbeeld met behulp van de resultaten
van het onderzoek de kans op de toestand ’borst’. Eén van de biologen merkte op dat
je dit op twee manieren kunt doen.
Manier I: in de rij waarnemingen van figuur 4 kun je willekeurig een toestand
aanwijzen en dan kijken hoe groot de kans is dat dit de toestand ’borst’ is.
Manier II: je kunt een willekeurig moment aanwijzen in de observatieperiode (die op
video is vastgelegd) en dan kijken hoe groot de kans is dat dit de toestand ’borst’ is.

6p 18 ■ Bereken beide kansen.

De biologen kozen er voor om kansen te bepalen uitgaande van manier II. In het
verslag van het onderzoek werd melding gemaakt van de kans dat een willekeurige
toestand gevolgd werd door dezelfde toestand. Hierbij stond onderstaande figuur 6
afgedrukt.

figuur 6

6p 19 ■ Bereken de kans dat een via manier II aangewezen willekeurige toestand wordt
gevolgd door dezelfde toestand.

manier II:
moment aangewezen
in observatieperiode

bij

toestand
wordt gevolgd door
dezelfde toestand

bij

borst borst

los los
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A (oude stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Vakkenkeuze

Maximumscore 2

1 �� • 47,9% van 493 = 236 meisjes doen economie

• 60,2% van 344 = 207 jongens doen economie

Maximumscore 3

2 �� • Het totaal van de percentages in de kolom meisjes is 519,2

• Als alle meisjes naast Nederlands precies 5 andere vakken hadden, zou dit totaal 500 zijn

• 19,2% van de meisjes deed een extra vak

Maximumscore 7

3 �� • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,5 moet getoetst worden tegen

p < 0,5

• de opmerking dat P(X � 359 � n = 837, p = 0,5) berekend moet worden

• µ = 418,5

• � = 14,47

• x = 359,5 geeft z � –4,08 

• 0,0000 < 0,01

• de conclusie: het onderzoeksresultaat geeft voldoende aanleiding om de

onderwijsdeskundige gelijk te geven

Indien de continuïteitscorrectie zonder toelichting niet is toegepast

of

• het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,5 moet getoetst worden tegen

p < 0,5

• de opmerking dat P(X � 359 � n = 837, p = 0,5) met behulp van de GR berekend moet

worden waarbij X binomiaal verdeeld is

• Deze overschrijdingskans is 2,2 �10-5

• 2,2 �10-5 < 0,01

• de conclusie: het onderzoeksresultaat geeft voldoende aanleiding om de

onderwijsdeskundige gelijk te geven

Opmerking

Als de overschrijdingskans met behulp van een linkszijdige toets op de GR wordt

berekend, uitgaande van de geschikte statistische-toetsfunctie, ten hoogste 6 punten

toekennen voor deze vraag daar de GR geen continuïteitscorrectie kent.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 7

4 �� • spijtpercentages aflezen: jongens 7,5%, meisjes 17,5%

• 7,5% van 207 = 16 jongens hadden spijt van economie

• 17,5% van 236 = 41 meisjes hadden spijt van economie

• voorkeurpercentages aflezen: jongens 34%, meisjes 23%

• 34% van 127 = 43 jongens hadden economie willen kiezen

• 23% van 232 = 53 meisjes hadden economie willen kiezen

• 234 jongens en 248 meisjes, dus nog steeds meer meisjes

Opmerking

Als gerekend is met 15 jongens en/of 42 meisjes die spijt hadden van economie, hiervoor

geen punten aftrekken.

���� Opgave 2 Kavelkosten

Maximumscore 6

5 �� • het juist tekenen van minimaal 4 punten op dubbellogaritmisch papier

• de opmerking dat deze punten min of meer op een rechte lijn liggen 

• de conclusie

Indien slechts 3 punten juist zijn getekend

Indien slechts 2 punten juist zijn getekend

Maximumscore 6

6 �� het opstellen van twee vergelijkingen voor p en q, bijvoorbeeld:

•

•

• 2,5q
� 5,11

• q � 1,78

• p � 0,43

Indien de afgelezen coördinaten van de punten hetzij in horizontaal opzicht ten

hoogste 1 eenheid afwijken hetzij in verticaal opzicht ten hoogste 10 (dus ƒ 10 000,–)

afwijken van de correct af te lezen waarden

Maximumscore 4

7 �� • De totale kosten per ha voor de gemeente zijn de kosten voor het bouwrijp maken

plus de aankoopkosten van de grond

• De totale kosten per ha voor de gemeente zijn ƒ 352 338,–

• De kosten per woning voor de gemeente zijn ƒ 11 745,–

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2

8 �� •

• het herschrijven tot de gewenste vorm

Maximumscore 5

9 �� • K� (x) = 0,32x-0,2 – 170x-2

• K� (32,7) � 0 

• K heeft een minimum voor x � 32,7 bijvoorbeeld aangetoond met behulp van een

tekenschema van K� (x)

of

• K� (x) = 0,32x-0,2 – 170x-2

• K� (x) = 0 geeft x � 32,7

• K heeft een minimum voor x � 32,7 bijvoorbeeld aangetoond met behulp van een

tekenschema van K� (x)

Indien gerekend is met x = 33

���� Opgave 3 Kantine

Maximumscore 4

10 �� • Er worden 625 exotische lunches verkocht

• Er worden 1875 Hollandse lunches verkocht

• De winst voor de exotische lunches bedraagt 625 × ƒ 0,25 = ƒ 156,25

• De winst voor de Hollandse lunches bedraagt 1875 × ƒ 0,25 = ƒ 468,75

Maximumscore 4

11 �� • opbrengst = x �a + y �b

• opbrengst = –3000x2 + 6000xy – 5000y2 + 2500x + 5000y

• W = opbrengst – TK

• de rest van de uitwerking

of

• W = (x – 3) �a + (y – 2) �b

• de rest van het bewijs

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 7

12 �� • het tekenen van de lijn x = 3

• het tekenen van de lijn y = 2

• a  0 geeft 6x – 7y � 5

• het tekenen van de lijn 6x – 7y = 5

• b  0 geeft –x + 2y � 2

• het tekenen van de lijn –x + 2y = 2

• het aangeven van het toegestane gebied

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

13 �� • W = –3000x2 + 24 500x – 49 000

• W� = –6000x + 24 500

• W� = 0 geeft x = 4,08 gulden

• de constatering dat W inderdaad maximaal is voor x = 4,08, bijvoorbeeld met behulp

van een tekenoverzicht

• de constatering dat het gevonden antwoord binnen het toegestane gebied ligt

of

• W = –3000x2 + 24 500x – 49 000

• W is maximaal voor x = 4,08, gevonden met de GR

• een toelichting in de vorm van een schets of beschrijving van de wijze waarop de

betreffende x-waarde gevonden is

• de constatering dat het gevonden antwoord binnen het toegestane gebied ligt

Opmerking

Wanneer als antwoord x = 4,10 gulden gegeven is, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 6

14 �� • De richtingscoëfficiënt van de lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) is 1

• De lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) is y = x – 1,08

• De richtingscoëfficiënt van de lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) is 0,6

• De lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) is y = 0,6x + 0,45

• De coördinaten van het snijpunt zijn (3,83; 2,75)

• De maximale winst is 1145,80 gulden

of

• een vergelijking/schets van de lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) met de GR

• een vergelijking/schets van de lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) met de GR 

• De coördinaten van het snijpunt zijn (3,83; 2,75), bepaald met behulp van de GR

• De maximale winst is 1145,80 gulden

Opmerking

Als voor het berekenen van de maximale winst met een x-waarde is gerekend die op

gehele stuivers is afgerond, geen punten aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 4 Apen

Maximumscore 4

15 �� • Bij de toestanden ’borst’ en ’los’ komt in figuur 4 telkens een pijl binnen en er

vertrekt ook weer een pijl

• Voor ’borst’en ’los’ geldt daardoor: het totaal van de ingaande pijlen en het totaal van

de uitgaande pijlen zijn aan elkaar gelijk

• De laatste toestand en de eerste toestand in figuur 4 zijn beide ’bij’ dus ook bij

toestand ’bij’ geldt dat totaal uitgaande pijlen en totaal ingaande pijlen gelijk is

Maximumscore 3

16 �� • Van ’bij’ naar ’los’ vindt in 75 van de 115 gevallen plaats

• Bijbehorende overgangsgetal is                        

Maximumscore 3

17 �� • M × P =              

Maximumscore 6

18 �� • In de rij waarnemingen komt 62 keer de toestand ’borst’ voor op een totaal van 263 keer

• De kans op ’borst’, uitgaande van de rij waarnemingen, is               

• De totale observatieperiode besloeg 685 + 876 + 2019 = 3580 sec.

• De kans op ’borst’, uitgaande van de observatieperiode, is         

Maximumscore 6

19 �� • De kans dat een willekeurige toestand ’bij’ is, bedraagt           

• De kans dat ’bij’ wordt vervolgd door ’bij’ bedraagt 0,035 (zie matrix M) 

• Deze kansen bij ’borst’ zijn achtereenvolgens                          en 0,016

• Deze kansen bij ’los’ zijn achtereenvolgens                          en 0,093

• De gevraagde kans is        �0,035 +        �0,016 +        �0,093

• De kans is (ongeveer) 0,063

Antwoorden Deel-
scores
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
13.30 –16.30 uur
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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 80 punten te
behalen; het examen bestaat uit 20 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 13, 14 en 20 is
een bijlage toegevoegd.
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���� Opgave 1 Vakkenkeuze

In het voorjaar van 1994 zijn bij een onderzoek naar vakkenkeuze 344 jongens en
493 meisjes ondervraagd die toen eindexamen havo deden.
Nederlands was voor iedereen verplicht. Havo-leerlingen moesten naast Nederlands
nog ten minste 5 andere vakken kiezen.
In tabel 1 is te zien door hoeveel procent van de ondervraagden de andere vakken
zijn gekozen.

tabel 1 Vakkenkeuze van jongens en meisjes op havo 

2p 1 �� Toon aan dat van de ondervraagde leerlingen meer meisjes dan jongens economie
deden.

De meeste leerlingen hadden naast Nederlands 5 vakken gekozen. Sommige leerlingen
hadden naast Nederlands 6 vakken gekozen. Geen van de leerlingen had naast
Nederlands meer dan 6 vakken gekozen.

3p 2 �� Bereken hoeveel procent van de ondervraagde meisjes een extra vak deed.

De onderzoekers vermoedden dat veel kandidaten ontevreden waren over hun
huidige vakkenpakket. Bij het onderzoek werd ook gevraagd of je, als je opnieuw zou
mogen kiezen, weer precies hetzelfde pakket gekozen zou hebben.
De leerlingen moesten daarbij aangeven wélke vakken ze zouden willen vervangen.
Voor enkele vakken staat het resultaat in figuur 1. Bijvoorbeeld: van alle meisjes met
wiskunde B zou ongeveer 21% dat vak achteraf liever niet hebben gekozen.

100019 25 2 Lees verder

vak jongens (in %) meisjes (in %)

Duits 31,1 46,7
Engels 98,8 97,6
Frans 10,2 38,5
Aardrijkskunde 19,2 28,2
Geschiedenis 25,3 30,2
Economie 60,2 47,9
Handelswetenschappen 43,0 29,8
Wiskunde A 43,3 62,3
Wiskunde B 54,7 22,3
Biologie 23,5 45,2
Natuurkunde 57,6 17,0
Scheikunde 42,2 24,5
Tekenen 7,0 15,2
Maatschappijleer 2,9 4,5
Muziek 0,9 3,4
Handenarbeid 2,3 4,9
Textiele werkvormen 0,0 0,4
Spaans 0,0 0,6
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figuur 1 Spijtpercentage per vak voor jongens en meisjes apart

Aan de leerlingen die ten minste één ander vak gekozen zouden hebben, werd ook
gevraagd welk nieuw vak of welke nieuwe vakken ze zouden kiezen. In figuur 2 staat
voor enkele vakken het resultaat. Bijvoorbeeld: van de meisjes die ten minste één
ander vak gekozen zouden hebben, zou ruim 25% wiskunde A kiezen. (Merk op dat
veel leerlingen meer dan één nieuw vak zouden kiezen, waardoor het totaal zelfs over
deze zes vakken al ver boven de 100% komt.)

figuur 2 Voorkeur voor vervangingsvakken van jongens en meisjes op de havo

Er waren 127 jongens en 232 meisjes die ten minste één ander vak zouden kiezen.
Stel dat alle leerlingen het achteraf gewenste pakket hadden gekozen.

7p 3 �� Onderzoek of dan nog steeds meer meisjes dan jongens economie zouden doen.
Maak hierbij gebruik van de resultaten van vraag 1 en van de figuren 1 en 2.
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���� Opgave 2 Persoonlijke lening 

Iemand heeft bij een bank een persoonlijke lening afgesloten van ƒ 80 000,–. Voor
rente en aflossing betaalt hij aan het eind van elke maand een vast bedrag, namelijk
ƒ 720,–. De bank brengt hem 0,7% rente per maand over het restant van de lening in
rekening.

L0 is het beginbedrag: ƒ 80 000,–. Lt is het restant van de lening direct na het einde
van de te maand. Lt berekent men als volgt:
Eerst wordt het restant van de lening na t – 1 maanden vermeerderd met de
verschuldigde rente en daarna wordt de ƒ 720,– er van af getrokken.

In de tabel hieronder kun je voor de eerste paar maanden zien hoe groot het restant
van de lening is aan het eind van elke maand. Er wordt bij alle bedragen gerekend in
guldens.

tabel 2

3p 4 �� Bereken L6.

Het maandbedrag van ƒ 720,– bestaat voor een deel uit rente die betaald moet
worden en voor een deel uit aflossing. Met behulp van tabel 2 kunnen we nagaan dat
er aan het eind van de 1e maand ƒ 160,– van de lening wordt afgelost. Aan het eind
van de 2e maand wordt ƒ 161,12 afgelost. De aflossing aan het eind van de te maand
geven we aan met At. In tabel 3 zie je voor de eerste paar maanden hoe groot de
aflossing is die er aan het eind van elke maand plaatsvindt.

tabel 3

Omdat het restant van de lening steeds kleiner wordt, zal de aflossing At toenemen.
Het blijkt dat At exponentieel groeit.

4p 5 �� Laat zien dat bij de waarden van At in tabel 3 sprake is van exponentiële groei.

Het is mogelijk deze exponentiële groei in een formule weer te geven. Deze formule
ziet er als volgt uit:

At = 160 �1,007t–1

5p 6 �� Bereken na hoeveel maanden de aflossing voor het eerst groter is dan ƒ 200,–.

Aan de formule voor At is te zien dat er sprake is van een meetkundige rij. Om te
berekenen hoeveel er na verloop van tijd in totaal is afgelost, moet dus de som van
een meetkundige rij bepaald worden.

5p 7 �� Bereken hoe groot het bedrag is dat in totaal is afgelost aan het eind van de 60e maand.
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���� Opgave 3 Geboorte

In de kansrekening gaat men er vaak van uit dat bij een geboorte de kans op een
jongen even groot is als de kans op een meisje, namelijk 0,5. In werkelijkheid worden
er iets meer jongens geboren dan meisjes. Bij elke geboorte is de kans op een jongen
ongeveer 0,51.

Wanneer we bijvoorbeeld de kans willen berekenen dat een gezin met 4 kinderen
bestaat uit twee jongens en twee meisjes, dan kunnen we gebruik maken van de
bovengenoemde 0,5. Maar we kunnen die kans ook berekenen met behulp van de
bovengenoemde 0,51. De twee uitkomsten die we krijgen, zijn niet even groot.

4p 8 �� Bereken hoeveel beide uitkomsten van elkaar verschillen.

Ook bij de Europese vorstenhuizen is de kans dat een jongen wordt geboren, gelijk
aan 0,51. Toch zijn er bij de 500 geboortes die de afgelopen eeuwen bij de Europese
vorstenhuizen plaatsvonden maar liefst 285 jongens geboren. De kans op zo’n groot
aantal jongens is niet zo groot.

4p 9 �� Bereken de kans dat er bij 500 geboortes minstens 285 jongens zijn.

De Nieuw-Zeelandse arts Grant heeft onderzocht of de kans op een jongen, en daarmee
dus ook de kans op een meisje, afhangt van persoonlijkheidskenmerken van de moeder.
Daartoe deelde zij in eerste instantie een onderzoeksgroep in 3 verschillende
categorieën in. De resultaten van dat onderzoek zie je in onderstaande tabel:

tabel 4

4p 10 �� Bereken in 3 decimalen nauwkeurig voor de totale onderzoeksgroep hoe groot de
kans is op een jongen.

Bovenstaand onderzoek was voor Grant aanleiding om verder te zoeken. In het
vervolgonderzoek deelde zij de moeders in 5 categorieën in: zeer meegaand,
meegaand, bescheiden, dominant en zeer dominant. Uit het vervolgonderzoek bleek
dat de kans op een meisje bij een zeer meegaande moeder vijf keer zo groot is als de
kans op een meisje bij een zeer dominante moeder.

Als de uitkomst van het vervolgonderzoek van Grant juist is, is de kans op een jongen
bij een zeer dominante moeder, zo valt na te rekenen, groter dan 0,8. Dat betekent dat
deze kans dus zeker niet gelijk kan zijn aan bijvoorbeeld 0,75.

3p 11 �� Laat door een berekening zien dat deze kans inderdaad niet gelijk kan zijn aan 0,75.

Uit de uitkomst van Grants vervolgonderzoek mag je niet de conclusie trekken dat de
kans op een jongen bij een zeer dominante moeder vijf keer zo groot is als bij een
zeer meegaande moeder.

3p 12 �� Laat met behulp van een getallenvoorbeeld zien dat je die conclusie inderdaad niet
mag trekken.
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���� Opgave 4 Kavelkosten

Een gemeente wil uitbreiden door het bouwen van een nieuwe wijk. De plaats waar
de nieuwe wijk gebouwd zal worden, is vastgesteld. Voordat de gemeente het
uitbreidingsplan laat uitvoeren, doet de gemeente onderzoek naar de kosten van het
plan. Er zijn twee soorten kosten voor de gemeente:

• de kosten van aankoop van de grond. In deze situatie bedragen de kosten 170 000
gulden per hectare (1 hectare = 10 000 m2).

• de kosten van het bouwrijp maken. Dit betreft kosten voor de aanleg van
bijvoorbeeld wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Deze kosten zijn hoger
naarmate het aantal woningen dat per hectare gebouwd zal worden groter is.

In figuur 3 zijn kosten van diverse vergelijkbare projecten door middel van plusjes
weergegeven. Zowel langs de horizontale als langs de verticale as is een logaritmische
schaalverdeling gebruikt. Hierbij is x het aantal woningen per hectare. B stelt voor de
kosten per hectare van het bouwrijp maken in duizenden guldens. Op grond van de
plusjes in figuur 3 is een grafiek (de lijn k in figuur 3) getekend die het verband tussen
B en x weergeeft. De figuur staat ook op de bijlage afgebeeld.

figuur 3
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De lijn k beschrijft een theoretisch model waarmee B kan worden berekend.
De werkelijke kosten bij de onderzochte projecten (de plusjes in de figuur) wijken
soms aanzienlijk af van de kosten volgens dit model. Kijk bijvoorbeeld maar naar de
kosten van het project dat hoort bij x � 19.

5p 13 �� Onderzoek of de werkelijke waarde van B van dit project meer dan 100% afwijkt van
de waarde van B volgens het model.

Voor x = 100 is de waarde van B volgens het model niet in figuur 3 af te lezen.
4p 14 �� Geef voor x = 100 een schatting van de waarde van B volgens het model. Maak hierbij

gebruik van figuur 3. Licht je werkwijze toe.

Ga er in de rest van de opgave van uit dat B = 0,4 �x1,8.

Neem aan dat de gemeente 30 woningen per hectare wil bouwen.
4p 15 �� Bereken de kosten voor het bouwrijp maken die de gemeente dan per woning zal

maken.

De totale kosten per woning die de gemeente maakt, noemen we K. Voor het verband
tussen K en x kan de volgende formule worden afgeleid:

Hierbij is K in duizenden guldens.

2p 16 �� Toon dit aan.

De gemeente wil dat de kavelgrootte (dat wil zeggen de grondoppervlakte) voor alle
woningen in de nieuwe wijk hetzelfde is. Bovendien wil men dat de totale kosten die
de gemeente per woning maakt, minimaal zijn.

5p 17 �� Onderzoek bij welk aantal woningen per hectare de totale kosten die de gemeente
per woning maakt, minimaal zijn.
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���� Opgave 5 Schaatsrecords

Als een schaatsrecord verbeterd wordt, verschijnen in de kranten vaak prachtige
grafieken. In figuur 4 is weergegeven hoe de recordtijden op de 10 kilometer voor
mannen zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Voor het overzicht heeft men
niet alle in deze periode behaalde wereldrecords vermeld.

figuur 4

Zo zien we dat Koss in 1994 een recordtijd van 13.30,55 reed. Dit houdt in dat deze
Noor de 10 kilometer aflegde in 13 minuten en 30,55 seconden.
Tussen twee vermelde records staat steeds met hoeveel procent in die periode de
recordtijd gedaald is. We noemen dat de progressie.

Nog niet vermeld in deze figuur is de recordtijd die Gianni Romme op 17 februari
1998 reed, namelijk 13.15,33.

3p 18 �� Laat met een berekening zien dat dit een progressie van 1,88% betekent ten opzichte
van het record van Koss uit 1994.

Stel dat dit record van Romme ook in figuur 4 zou staan.
5p 19 �� Onderzoek of de grafiek tussen 1994 en 1998 minder steil zou dalen dan tussen 1969

en 1980.

De volgende grafiek in figuur 5 is afkomstig uit een handboek voor wedstrijdschaatsen.
In die grafiek is te zien dat bij wedstrijden op de 500 meter er bij benadering een lineair
verband is tussen de tijd over de eerste 100 meter (de openingstijd) en de tijd over de
hele rit (de eindtijd). Figuur 5 staat ook op de bijlage.
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figuur 5

Een sportcommentator wil een lineaire formule hebben om op grond van de
openingstijd een voorspelling van de eindtijd te berekenen. Hij tekent daartoe een
rechte lijn in figuur 5 die zo goed mogelijk past bij al deze punten.

5p 20 �� Teken in de figuur op de bijlage een dergelijke lijn en stel de bijbehorende formule op.
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 80 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.

100019 CV25 3 Lees verder
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Vakkenkeuze

Maximumscore 2

1 �� • 47,9% van 493 = 236 meisjes doen economie

• 60,2% van 344 = 207 jongens doen economie

Maximumscore 3

2 �� • Het totaal van de percentages in de kolom meisjes is 519,2

• Als alle meisjes naast Nederlands precies 5 andere vakken hadden, zou dit totaal 500 zijn

• 19,2% van de meisjes deed een extra vak

Maximumscore 7

3 �� • spijtpercentages aflezen: jongens 7,5%, meisjes 17,5%

• 7,5% van 207 = 16 jongens hadden spijt van economie

• 17,5% van 236 = 41 meisjes hadden spijt van economie

• voorkeurpercentages aflezen: jongens 34%, meisjes 23%

• 34% van 127 = 43 jongens hadden economie willen kiezen

• 23% van 232 = 53 meisjes hadden economie willen kiezen

• 234 jongens en 248 meisjes, dus nog steeds meer meisjes

Opmerking

Als gerekend is met 15 jongens en/of 42 meisjes die spijt hadden van economie, hiervoor

geen punten aftrekken.

���� Opgave 2 Persoonlijke lening

Maximumscore 3

4 �� • L5 = 79188,72

• L6 = 79023,04

Maximumscore 4

5 �� • ; ;

• de conclusie: exponentiële groei

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5 

6 �� • het invoeren van At = 160 �1,007t–1 op de GR

• het maken van een tabel van At

• Volgens de tabel is A33 = 200,02

• dus na 33 maanden

of

• 160 �1,007t–1

• 1,007t–1 = 1,25

• t – 1 � 31,99

• t � 32,99

• dus na 33 maanden

Maximumscore 5

7 �� • De totale aflossing S60 is de sommatie van A1 tot en met A60

• Deze sommatie is te berekenen met behulp van de somformule voor meetkundige rijen

• De bijbehorende eerste term is 160 en de bijbehorende reden is 1,007

• Er geldt                                            

• S60 � 11 879,69 (of S60 = 11 880)

of

het opstellen van een recursief model voor de GR:

• At = 1,007 �At–1

• A1 = 160

• De totale aflossing S60 is de sommatie van A1 tot en met A60

• De GR geeft, bijvoorbeeld via een somrij, S60 � 11 879,69 (of S60 = 11 880)

of

• Lt = 1,007 �Lt–1 – 720

• L0 = 80 000

• L60 � 68 120,31

• S60 = L0 – L60

• S60 = 80 000 – 68 120,31 = 11 879,69 (of S60 � 11 880)

���� Opgave 3 Geboorte 

Maximumscore 4

8 �� • indien P(j) = 0,5 dan is de kans op achtereenvolgens j, j, m, m: 0,54 = 0,0625

• Er zijn             volgorden mogelijk, dus de totale kans wordt 6 × 0,0625 = 0,375

• Op dezelfde wijze met P(j) = 0,51 wordt de totale kans 6 �0,512 �0,492 � 0,3747

• Het verschil tussen beide kansen is 0,0003

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV25 5 Lees verder

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60

60
(1,007)  1

160
1,007  1

S
�

� �
�

4
6

2
� �

�� �
	 


Pagina: 2173Voor 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).



Maximumscore 4

9 �� • P(X � 285 | n = 500, p = 0,51) = 1 – P(X � 284 | n = 500, p = 0,51)

• Met behulp van de GR volgt P(X � 284 | n = 500, p = 0,51) � 0,9959

• P(X � 285 | n = 500, p = 0,51) � 0,0041

of

• P(X � 285) = 1 – P(X � 284)

•  = 255 en � � 11,18

• x = 284,5 levert z � 2,64

• De gevraagde kans is 0,0041

Opmerking

Als de continuïteitscorrectie niet is toegepast bij de benadering via de normale verdeling,

ten hoogste 3 punten voor deze vraag toekennen.

Maximumscore 4

10 �� • Het totaal aantal geboortes is 4073 + 2048 + 4018 = 10 139

• Het totaal aantal meisjes is 2767 + 962 + 1257 = 4986

• Het totaal aantal jongens is 10139 – 4986 = 5153

• De kans op een jongen is                 

Maximumscore 3

11 �� • als P(j bij zeer dominante moeder) = 0,75 dan P(m bij zeer dominante moeder) = 0,25 

• P(m bij zeer meegaande moeder) = 5 �0,25 = 1,25

• de conclusie

Maximumscore 3

12 �� een correcte redenering als:

• Als een zeer meegaande moeder bijvoorbeeld P(m) = 0,75 heeft dan geldt voor deze

dat P(j) = 0,25

• In dat geval geldt voor een zeer dominante moeder dat P(m) = 0,15 en P(j) = 0,85

• Voor een zeer dominante moeder geldt nu niet dat de kans op een jongen vijf keer zo

groot is als de kans op een meisje

Opmerking

Als alleen als antwoord gegeven wordt dat voor een zeer dominante moeder in het

algemeen niet geldt dat de kans op een jongen vijf keer zo groot is als de kans op een

meisje, geen punten toekennen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 4 Kavelkosten

Maximumscore 5

13 �� • Bij x � 19 is de waarde van B in een onderzocht project ongeveer 210 (of f 210 000,–)

• Bij x � 19 is de waarde van B volgens het model ongeveer 90 (of f 90 000,–)

• De waarde van B in het project wijkt                                                af van de waarde

in het model

• de conclusie: de afwijking is groter dan 100%

of

• Bij x � 19 is de waarde van B in een onderzocht project ongeveer 210 (of f 210 000,–)

• Bij x � 19 is de waarde van B volgens het model ongeveer 90 (of f 90 000,–)

• 210 is meer dan het dubbele van 90

• de conclusie: de afwijking is groter dan 100%

Maximumscore 4

14 �� • het verlengen van de lijn k op de bijlage 

• het verlengen van de lijn x = 100 op de bijlage 

• het bepalen van de bij x = 100 horende B-waarde: B � 1600

Opmerking 

Als voor B een ander getal dan 1600 wordt afgelezen gelegen in het interval [1550, 1700],

geen punt in mindering brengen.

Maximumscore 4

15 �� • Bij x = 30 hoort B � 182,338

• De kosten per ha voor het bouwrijp maken zijn f 182 338,–

• De kosten per woning voor het bouwrijp maken zijn f 6078,–

Maximumscore 2

16 �� •

• het herschrijven tot de gewenste vorm

Maximumscore 5

17 �� • het tekenen van de grafiek op de GR

• het inzicht dat de grafiek van K kennelijk een minimum heeft

• het vermelden van de wijze waarop het minimum van de grafiek van K gevonden wordt

met behulp van de GR

• K heeft een minimum voor x � 32,7

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 5 Schaatsrecords

Maximumscore 3

18 �� • 13 minuten en 30,55 seconden = 810,55 seconden

• De afname is 15,22 seconden

• 15,22 is 1,88% van 810,55

Maximumscore 5

19 �� • Tussen 1969 en 1980 is de daling 36,9 seconden in (ruim) 11 jaar

• Dat is ongeveer 3,35 seconden per jaar

• Tussen 1994 en 1998 is de daling 15,22 seconden in 4 jaar

• Dat is ongeveer 3,8 seconden per jaar

• de conclusie: de grafiek daalt tussen 1994 en 1998 steiler dan tussen 1969 en 1980

Maximumscore 5

20 �� • het tekenen van een passende rechte lijn

• het aflezen van de coördinaten van twee punten op deze lijn, bijvoorbeeld (10; 39) en

(12; 45,5)

• De richtingscoëfficiënt is 3,25

• een correcte formule als y = 3,25x + 6,5

Antwoorden Deel-
scores
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100019 26 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs
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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 20 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van vraag 12 is een bijlage
toegevoegd.
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���� Opgave 1 Vakkenkeuze

In het voorjaar van 1994 zijn bij een onderzoek naar vakkenkeuze 344 jongens en
493 meisjes ondervraagd die toen eindexamen havo deden.
Nederlands was voor iedereen verplicht. Havo-leerlingen moesten naast Nederlands
nog ten minste 5 andere vakken kiezen.
In tabel 1 is te zien door hoeveel procent van de ondervraagden de andere vakken
zijn gekozen.

tabel 1 Vakkenkeuze van jongens en meisjes op havo 

2p 1 �� Toon aan dat van de ondervraagde leerlingen meer meisjes dan jongens economie
deden.

De meeste leerlingen hadden naast Nederlands 5 vakken gekozen. Sommige
leerlingen hadden naast Nederlands 6 vakken gekozen. Geen van de leerlingen had
naast Nederlands meer dan 6 vakken gekozen.

3p 2 �� Bereken hoeveel procent van de ondervraagde meisjes een extra vak deed.

Bij het onderzoek werd ook gevraagd of je, als je opnieuw zou mogen kiezen, weer
precies hetzelfde vakkenpakket gekozen zou hebben. De onderzoekers vermoedden
dat ten minste de helft van de kandidaten ontevreden was over hun huidige pakket.
Een onderwijsdeskundige was het daar niet mee eens. Kort voor het onderzoek
beweerde hij dat minder dan de helft van alle havo-eindexamenkandidaten achteraf
liever een ander pakket gekozen zou hebben.
Neem aan dat de groep van 837 ondervraagde leerlingen een aselecte steekproef
vormt uit alle havo-eindexamenkandidaten. Van deze groep zouden 359 leerlingen een
ander pakket gekozen hebben, zo bleek uit het onderzoek.

7p 3 �� Onderzoek of bij een significantieniveau van 1% het onderzoeksresultaat voldoende
aanleiding geeft om de onderwijsdeskundige gelijk te geven.

100019 26 2 Lees verder

vak jongens (in %) meisjes (in %)

Duits 31,1 46,7
Engels 98,8 97,6
Frans 10,2 38,5
Aardrijkskunde 19,2 28,2
Geschiedenis 25,3 30,2
Economie 60,2 47,9
Handelswetenschappen 43,0 29,8
Wiskunde A 43,3 62,3
Wiskunde B 54,7 22,3
Biologie 23,5 45,2
Natuurkunde 57,6 17,0
Scheikunde 42,2 24,5
Tekenen 7,0 15,2
Maatschappijleer 2,9 4,5
Muziek 0,9 3,4
Handenarbeid 2,3 4,9
Textiele werkvormen 0,0 0,4
Spaans 0,0 0,6
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De leerlingen moesten ook aangeven wélke vakken ze zouden willen vervangen.
Voor enkele vakken staat het resultaat in figuur 1. Bijvoorbeeld: van alle meisjes met
wiskunde B zou ongeveer 21% dat vak achteraf liever niet hebben gekozen.

figuur 1 Spijtpercentage per vak voor jongens en meisjes apart

Aan de leerlingen die ten minste één ander vak gekozen zouden hebben, werd ook
gevraagd welk nieuw vak of welke nieuwe vakken ze zouden kiezen. In figuur 2 staat
voor enkele vakken het resultaat. Bijvoorbeeld: van de meisjes die ten minste één
ander vak gekozen zouden hebben, zou ruim 25% wiskunde A kiezen. (Merk op dat
veel leerlingen meer dan één nieuw vak zouden kiezen, waardoor het totaal zelfs over
deze zes vakken al ver boven de 100% komt.)

figuur 2 Voorkeur voor vervangingsvakken van jongens en meisjes op de havo

Er waren 127 jongens en 232 meisjes die ten minste één ander vak zouden kiezen.
Stel dat alle leerlingen het achteraf gewenste pakket hadden gekozen.

7p 4 �� Onderzoek of dan nog steeds meer meisjes dan jongens economie zouden doen.
Maak hierbij gebruik van de resultaten van vraag 1 en van de figuren 1 en 2.
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���� Opgave 2 Persoonlijke lening

Iemand heeft bij een bank een persoonlijke lening afgesloten van ƒ 80 000,–. Voor rente
en aflossing betaalt hij aan het eind van elke maand een vast bedrag, namelijk ƒ 720,–.
De bank brengt hem 0,7% rente per maand over het restant van de lening in rekening.

L0 is het beginbedrag: ƒ 80 000,–. Lt is het restant van de lening direct na het einde
van de te maand. Lt berekent men als volgt:
Eerst wordt het restant aan het eind van de vorige maand (Lt–1) vermeerderd met de
verschuldigde rente en daarna wordt de ƒ 720,– er van af getrokken. Er wordt bij alle
bedragen gerekend in guldens.
Het model dat hier bij hoort, ziet er dus als volgt uit:

Lt = 1,007 �Lt–1 – 720
L0 = 80 000

In de tabel hieronder kun je voor de eerste paar maanden zien hoe groot het restant
van de lening is aan het eind van elke maand.

tabel 2

3p 5 �� Bereken L6.

Het maandbedrag van ƒ 720,– bestaat voor een deel uit de verschuldigde rente en voor
een deel uit aflossing. Met behulp van tabel 2 kunnen we bijvoorbeeld nagaan dat aan
het einde van de eerste maand ƒ 160,– van de lening is afgelost. De maandelijkse
aflossing aan het einde van de te maand geven we aan met At. Dus we hebben de
volgende formule:

At = 720 – 0,007 �Lt–1

Door deze aflossing wordt het restant van de lening elke maand kleiner.
In formulevorm:

Lt = Lt–1 – At

Met behulp van tabel 2 kun je nagaan dat A1 = 160.
Doordat het restant van de lening, en dus ook de verschuldigde rente, steeds kleiner
wordt, wordt de aflossing steeds groter. Dit kan beschreven worden met de volgende
formule:

At+1 = 1,007 �At

4p 6 �� Toon met behulp van het voorgaande aan dat deze formule juist is.

Op een bepaald moment is het restant van de lening plus de rente daarover ƒ 720,– of
minder. Dit vormt dan het laatste maandbedrag, en daarmee is de lening afgelost.

5p 7 �� Toon aan dat de lening na 216 maanden is afgelost.
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���� Opgave 3 Geboorte

In de kansrekening gaat men er vaak van uit dat bij een geboorte de kans op een
jongen even groot is als de kans op een meisje, namelijk 0,5. In werkelijkheid worden
er iets meer jongens geboren dan meisjes. Bij elke geboorte is de kans op een jongen
ongeveer 0,51.

Wanneer we bijvoorbeeld de kans willen berekenen dat een gezin met 4 kinderen
bestaat uit twee jongens en twee meisjes, dan kunnen we gebruik maken van de
bovengenoemde 0,5. Maar we kunnen die kans ook berekenen met behulp van de
bovengenoemde 0,51. De twee uitkomsten die we krijgen, zijn niet even groot.

4p 8 �� Bereken hoeveel beide uitkomsten van elkaar verschillen.

Ook bij de Europese vorstenhuizen is de kans dat een jongen wordt geboren, gelijk
aan 0,51. Toch zijn er bij de 500 geboortes die de afgelopen eeuwen bij de Europese
vorstenhuizen plaatsvonden maar liefst 285 jongens geboren. De kans op zo’n groot
aantal jongens is niet zo groot.

4p 9 �� Bereken de kans dat er bij 500 geboortes minstens 285 jongens zijn.

De Nieuw-Zeelandse arts Grant heeft onderzocht of de kans op een jongen, en
daarmee dus ook de kans op een meisje, afhangt van persoonlijkheidskenmerken van
de moeder. In het onderzoek deelde zij de moeders in vijf categorieën in: zeer
meegaand, meegaand, bescheiden, dominant en zeer dominant. Uit haar onderzoek
bleek dat de kans op een meisje bij een zeer meegaande moeder vijf keer zo groot is
als de kans op een meisje bij een zeer dominante moeder.

Als de uitkomst van het onderzoek van Grant juist is, is de kans op een jongen bij een
zeer dominante moeder, zo valt na te rekenen, groter dan 0,8. Dat betekent dat deze
kans dus zeker niet gelijk kan zijn aan bijvoorbeeld 0,75.

3p 10 �� Laat door een berekening zien dat deze kans inderdaad niet gelijk kan zijn aan 0,75.

Uit de uitkomst van Grants onderzoek mag je niet de conclusie trekken dat de kans
op een jongen bij een zeer dominante moeder vijf keer zo groot is als bij een zeer
meegaande moeder.

3p 11 �� Laat met behulp van een getallenvoorbeeld zien dat je die conclusie inderdaad niet
mag trekken.

100019 26 5 Lees verder

Pagina: 2181Voor 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).



���� Opgave 4 Kavelkosten 

Een gemeente wil uitbreiden door het bouwen van een nieuwe wijk. De plaats waar
de nieuwe wijk gebouwd zal worden, is vastgesteld. Voordat de gemeente het
uitbreidingsplan laat uitvoeren, doet de gemeente onderzoek naar de kosten van het
plan. Er zijn twee soorten kosten voor de gemeente:

• de kosten van aankoop van de grond. In deze situatie bedragen de kosten
170 000 gulden per hectare (1 hectare = 10 000 m2).

• de kosten van het bouwrijp maken. Dit betreft kosten voor de aanleg van
bijvoorbeeld wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Deze kosten zijn hoger
naarmate het aantal woningen dat per hectare gebouwd zal worden groter is.

In figuur 3 zijn kosten van diverse vergelijkbare projecten door middel van plusjes
weergegeven. Zowel langs de horizontale als langs de verticale as is een logaritmische
schaalverdeling gebruikt. Hierbij is x het aantal woningen per hectare. B stelt voor de
kosten per hectare van het bouwrijp maken in duizenden guldens. Op grond van de
plusjes in figuur 3 is een grafiek (de lijn k in figuur 3) getekend die het verband tussen
B en x weergeeft. De figuur staat ook op de bijlage afgebeeld.

figuur 3
B
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De lijn k beschrijft een theoretisch model waarmee B kan worden berekend.
De werkelijke kosten bij de onderzochte projecten (de plusjes in de figuur) wijken
soms aanzienlijk af van de kosten volgens dit model. Kijk bijvoorbeeld maar naar de
kosten van het project dat hoort bij x � 19.

5p 12 �� Onderzoek of de werkelijke waarde van B van dit project meer dan 100% afwijkt van
de waarde van B volgens het model.

Ga er in de rest van de opgave van uit dat B = 0,4 �x1,8.

We gaan er voor het gemak van uit dat alle woningen hetzelfde zullen zijn. De totale
kosten per woning voor de gemeente bestaan uit de volgende onderdelen:

• de aankoopkosten van de grond per woning KA = 170 �x–1

• de kosten voor het bouwrijp maken van de grond KB = 0,4 �x0,8

In deze formules zijn KA en KB in duizenden guldens.

4p 13 �� Laat zien hoe de formules van KA en KB tot stand zijn gekomen.

In figuur 4 zie je een schets van de grafieken van KA en KB.

figuur 4

Neem aan dat de gemeente er naar zal streven om de totale kosten per woning zo
klein mogelijk te maken.

6p 14 �� Stel een formule op voor de afgeleide van de functie die de totale kosten per woning
weergeeft en onderzoek met behulp daarvan of het minimum van de totale kosten per
woning bereikt wordt als KA en KB even groot zijn.

In de toekomst zal de gemeente nog meer stukken grond aankopen. De grondprijs per
ha zal echter in de toekomst kunnen stijgen. Daardoor zal ook het aantal woningen
dat per ha gebouwd moet worden om de totale kosten zo klein mogelijk te maken,
veranderen. Een ambtenaar onderzoekt dit probleem met zijn grafische
rekenmachine. Hij gebruikt daarbij de volgende uitgangspunten:

• de grondprijs per ha G (in duizenden guldens) zal tussen 170 en 250 liggen;
• bij iedere grondprijs G kun je met de formule KT = G �x–1 + 0,4 �x0,8 berekenen hoe

de totale kosten per woning KT afhangen van x, het aantal woningen per ha. Bij
iedere waarde van G is er precies één waarde van x die de minimale kosten per
woning oplevert.

In zijn rapport vermeldt de ambtenaar dat het voor G = 230 het goedkoopst is om
39 woningen per ha te bouwen. Hij heeft daarbij het aantal woningen per ha afgerond
op gehelen. Maar er zijn nog meer waarden van G waarbij de totale kosten per
woning minimaal zijn wanneer er (afgerond) 39 woningen per ha gebouwd worden.

4p 15 �� Onderzoek voor welke waarden van G dit laatste het geval is. Geef de gevonden
waarden van G in duizenden guldens nauwkeurig.

O ��aantal woningen

Kosten
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���� Opgave 5 Kantine

In de kantine van een bedrijf worden twee warme lunches aangeboden: een ’exotische
lunch’ en een ’Hollandse lunch’. De kantinebeheerder mag hiervan zelf de prijs bepalen.
De beheerder merkt dat de verkoopprijs van één maaltijd van invloed is op de
verkochte aantallen van beide maaltijden. We nemen aan dat het volgende stelsel
vergelijkingen is op te stellen voor het verband tussen de verkoopprijzen en de
aantallen verkochte maaltijden:

Hierbij is a het aantal verkochte exotische lunches per maand en b het aantal
verkochte Hollandse lunches per maand. Verder is x de verkoopprijs (in guldens) van
de exotische lunch en y de verkoopprijs (in guldens) van de Hollandse lunch.

De totale kosten die de beheerder maakt zijn ƒ 3,– voor een exotische lunch en ƒ 2,–
voor een Hollandse lunch.

De beheerder wil weten hoe groot de winst is als een exotische lunch voor ƒ 3,25 en
een Hollandse lunch voor ƒ 2,25 verkocht wordt.

4p 16 �� Bereken in deze situatie de winst per maand op exotische lunches en de winst per
maand op Hollandse lunches.

TK zijn de totale kosten per maand in guldens. W is de totale winst per maand in
guldens. TK zowel als W kunnen worden uitgedrukt in x en y:

TK = 500y – 4000x + 17 500 
W = –3000x2 + 6000xy – 5000y2 + 6500x + 4500y – 17 500

4p 17 �� Toon de juistheid van de formule voor W aan. Gebruik daarbij eventueel de
bovenstaande formule voor TK.

Het stelsel vergelijkingen voor het verband tussen x, y, a en b is slechts geldig voor
a � 0 en b � 0. Bovendien worden de maaltijden niet verkocht onder de kostprijs dus
x � 3 en y � 2. Deze beperkingen leiden ertoe dat het hierboven omschreven model
(het stelsel vergelijkingen voor het verband tussen x, y, a en b) slechts geldig is op een
beperkt gebied voor x en y.

7p 18 �� Teken dit toegestane gebied in een xy-assenstelsel.

Het doel van de beheerder is om de verkoopprijzen zodanig vast te stellen dat zijn
maandelijkse winst zo hoog mogelijk is.

De beheerder rekent, uitgaande van de formule voor W, eerst een getallenvoorbeeld
door.
Hij kiest y = 3.

5p 19 �� Bereken bij welke verkoopprijs van een exotische lunch de winst in dat geval zo hoog
mogelijk is.
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In tabel 3 is voor een aantal andere keuzen van y af te lezen bij welke verkoopprijs 
van een exotische lunch de winst zo hoog mogelijk is. Ook is steeds die hoogste winst
berekend.

tabel 3

In tabel 4 is voor een aantal keuzen van x af te lezen bij welke verkoopprijs van een
Hollandse lunch de winst zo hoog mogelijk is. Ook hier is steeds die hoogste winst
berekend.

tabel 4

De punten die horen bij de getallenparen (x, y) uit tabel 3 liggen op een rechte lijn.
Ook de punten die horen bij de getallenparen (x, y) uit tabel 4 liggen op een rechte
lijn. Het snijpunt van deze twee lijnen levert de verkoopprijzen met maximale winst.

6p 20 �� Bereken nu de maximale winst voor de beheerder.

100019 26 9

������� ������� ���������������	��� 	

�	�� �	�� ��	�����	��� ���	��

�	�� �	�� ��	�����	��� ���	��

�	�� �	�� ��	�����	��� ��	��

������� ������� ���������������	��� 	

�	�� �	�� ��	�����	��� ���	��

�	�� �	�� ��	�����	��� �	��

�	�� �	�� ��	�����	��� ���	��

Einde

Pagina: 2185Voor 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).



����

Examen VWO 2001

Tijdvak 2
Woensdag 20 juni
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Correctievoorschrift VWO
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of
een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke
regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken
tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische
rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er
verslag van hoe zij de GR gebruiken.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Vakkenkeuze

Maximumscore 2

1 �� • 47,9% van 493 = 236 meisjes doen economie

• 60,2% van 344 = 207 jongens doen economie

Maximumscore 3

2 �� • Het totaal van de percentages in de kolom meisjes is 519,2

• Als alle meisjes naast Nederlands precies 5 andere vakken hadden, zou dit totaal 500 zijn

• 19,2% van de meisjes deed een extra vak

Maximumscore 7

3 �� • het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,5 moet getoetst worden tegen

p < 0,5

• de opmerking dat P(X � 359 � n = 837, p = 0,5) berekend moet worden

• µ = 418,5

• � = 14,47

• x = 359,5 geeft z � –4,08

• 0,0000 < 0,01

• de conclusie: het onderzoeksresultaat geeft voldoende aanleiding om de

onderwijsdeskundige gelijk te geven

• Indien de continuïteitscorrectie zonder toelichting niet is toegepast

of

• het opstellen van een model waarbij de hypothese p = 0,5 moet getoetst worden tegen

p < 0,5

• de opmerking dat P(X � 359 � n = 837, p = 0,5) met behulp van de GR berekend moet

worden waarbij X binomiaal verdeeld is

• Deze overschrijdingskans is 2,2 �10–5

• 2,2 �10–5 < 0,01

• de conclusie: het onderzoeksresultaat geeft voldoende aanleiding om de

onderwijsdeskundige gelijk te geven

Opmerking

Als de overschrijdingskans met behulp van een linkszijdige toets op de GR wordt

berekend, uitgaande van de geschikte statistische-toetsfunctie, ten hoogste 6 punten

toekennen voor deze vraag daar de GR geen continuïteitscorrectie kent.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 7

4 �� • spijtpercentages aflezen: jongens 7,5%, meisjes 17,5%

• 7,5% van 207 = 16 jongens hadden spijt van economie

• 17,5% van 236 = 41 meisjes hadden spijt van economie

• voorkeurpercentages aflezen: jongens 34%, meisjes 23%

• 34% van 127 = 43 jongens hadden economie willen kiezen

• 23% van 232 = 53 meisjes hadden economie willen kiezen

• 234 jongens en 248 meisjes, dus nog steeds meer meisjes

Opmerking

Als gerekend is met 15 jongens en/of 42 meisjes die spijt hadden van economie, hiervoor

geen punten aftrekken.

���� Opgave 2 Persoonlijke lening

Maximumscore 3

5 �� • L5 = 79 188,72

• L6 = 79 023,04

Maximumscore 4

6 �� • At+1 = 720 – 0,007 �Lt

• At+1 = 720 – 0,007 � (Lt–1 – At)

• At+1 = 720 – 0,007 �Lt–1 + 0,007 �At

• At+1 = At + 0,007 �At = 1,007 �At

of 

• Als er At wordt afgelost, wordt het restant van de lening At lager

• De volgende maand hoeft er dan 0,007 �At minder rente te worden betaald

• Dan wordt er dus 0,007 �At meer aflossing betaald

• dus At+1 = 1,007 �At

Maximumscore 5

7 �� • At = (1,007) t–1 �160

• 1,0007 �At � 720

• 1,007 t � 4,5

• t � 215,6

• Na 216 maanden is de lening afgelost

of

• De recurrente betrekking boven vraag 5 invoeren in de GR

• L215 = 443,43

• 1,007 �443,43 < 720 (of L216 = –273,47 < 0)

• Na 216 maanden is de lening afgelost

Antwoorden Deel-
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���� Opgave 3 Geboorte 

Maximumscore 4

8 �� • indien P(j) = 0,5 dan is de kans op achtereenvolgens j, j, m, m: 0,54 = 0,0625

• Er zijn             volgorden mogelijk, dus de totale kans wordt 6 × 0,0625 = 0,375

• Op dezelfde wijze met P(j) = 0,51 wordt de totale kans 6 � 0,512 � 0,492 � 0,3747

• Het verschil tussen beide kansen is 0,0003

Maximumscore 4

9 �� • P(X � 285 | n = 500, p = 0,51) = 1 – P(X � 284 | n = 500, p = 0,51)

• Met behulp van de GR volgt P(X � 284 | n = 500, p = 0,51) � 0,9959

• P(X � 285 | n = 500, p = 0,51) � 0,0041

of

• P(X � 285) = 1 – P(X � 284)

• � = 255 en � � 11,18

• x = 284,5 levert z � 2,64

• De gevraagde kans is 0,0041

Opmerking

Als de continuïteitscorrectie niet is toegepast bij de benadering via de normale verdeling,

ten hoogste 3 punten voor deze vraag toekennen.

Maximumscore 3

10 �� • als P(j bij zeer dominante moeder) = 0,75 dan P(m bij zeer dominante moeder) = 0,25

• P(m bij zeer meegaande moeder) = 5 � 0,25 = 1,25

• de conclusie

Maximumscore 3

11 �� een correcte redenering als:

• Als een zeer meegaande moeder bijvoorbeeld P(m) = 0,75 heeft dan geldt voor deze

dat P(j) = 0,25

• In dat geval geldt voor een zeer dominante moeder dat P(m) = 0,15 en P(j) = 0,85

• Voor een zeer dominante moeder geldt nu niet dat de kans op een jongen vijf keer zo

groot is als de kans op een meisje

Opmerking

Als alleen als antwoord gegeven wordt dat voor de zeer dominante moeders in het

algemeen niet geldt dat de kans op een jongen vijf keer zo groot is als de kans op een

meisje, geen punten toekennen.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 4 Kavelkosten

Maximumscore 5

12 �� • Bij x � 19 is de waarde van B in een onderzocht project ongeveer 210 (of f 210 000,–)

• Bij x � 19 is de waarde van B volgens het model ongeveer 90 (of f 90 000,–)

• De waarde van B in het project wijkt                                            af van de waarde in

het model

• de conclusie: de afwijking is groter dan 100%

of

• Bij x � 19 is de waarde van B in een onderzocht project ongeveer 210 (of f 210 000,–)

• Bij x � 19 is de waarde van B volgens het model ongeveer 90 (of f 90 000,–)

• 210 is meer dan het dubbele van 90

• de conclusie: de afwijking is groter dan 100%

Maximumscore 4

13 �� •

•

Maximumscore 6

14 �� • De totale kosten per woning voor de gemeente bedragen             

•

• oplossen levert x � 32,66

• Het oplossen van de vergelijking                      levert x � 28,85

• de conclusie dat het minimum van de totale kosten per woning niet bereikt wordt als

de aankoopkosten per woning even groot zijn als de kosten van het bouwrijp maken

per woning

of

• De totale kosten per woning bedragen KT = 170 � x–1 + 0,4 �x0,8

• KT � = –170 �x–2 + 0,32 �x–0,2

• KT � = 0 oplossen levert x � 32,66

• het met behulp van de GR bepalen van de x-coördinaat van het snijpunt van KA en

KB, namelijk: x � 28,85

• de conclusie dat het minimum van de totale kosten per woning niet bereikt wordt als

de aankoopkosten per woning even groot zijn als de kosten van het bouwrijp maken

per woning

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

15 �� • het kiezen van minimaal 4 verschillende waarden van G die voldoen aan het

1e uitgangspunt

• het met de GR tekenen van bij deze G-waarden horende grafieken van KT of het met

de GR maken van bijbehorende tabellen

• een toelichting op het vervolgonderzoek, bijvoorbeeld met behulp van inklemmen

• de conclusie dat voor G = 229 tot en met G = 239 het minimum van KT optreedt bij

x � 39

Opmerkingen

Als slechts 3 verschillende G-waarden in het onderzoek zijn betrokken, ten hoogste

3 punten toekennen voor deze vraag.

Als slechts 2 verschillende G-waarden in het onderzoek zijn betrokken, ten hoogste

1 punt toekennen voor deze vraag.

of

• KT ��= –G �x–2 + 0,32 �x–0,2

• x = 38,5 leidt tot G � 228,5 en x = 39,5 leidt tot G � 239,3

• het beargumenteren, bijvoorbeeld met een schets van de grafiek van KT of een

tekenoverzicht van KT �, dat er daadwerkelijk een minimum is bij x � 39

• de conclusie dat voor G = 229 tot en met G = 239 het minimum van KT optreedt bij

x � 39

���� Opgave 5 Kantine

Maximumscore 4

16 �� • Er worden 625 exotische lunches verkocht

• Er worden 1875 Hollandse lunches verkocht

• De winst voor de exotische lunches bedraagt 625 × ƒ 0,25 = ƒ 156,25

• De winst voor de Hollandse lunches bedraagt 1875 × ƒ 0,25 = ƒ 468,75

Maximumscore 4

17 �� • opbrengst = x �a + y �b

• opbrengst = –3000x2 + 6000xy – 5000y2 + 2500x + 5000y

• W = opbrengst – TK

• de rest van de uitwerking

of

• W = (x – 3) �a + (y – 2) �b

• de rest van het bewijs

Antwoorden Deel-
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Maximumscore 7 

18 �� • het tekenen van de lijn x = 3

• het tekenen van de lijn y = 2

• a � 0 geeft 6x – 7y � 5

• het tekenen van de lijn 6x – 7y = 5

• b � 0 geeft –x + 2y � 2

• het tekenen van de lijn –x + 2y = 2

• het aangeven van het toegestane gebied

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV26 9 Lees verder
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Maximumscore 5

19 �� • W = –3000x2 + 24 500x – 49 000

• W � = –6000x + 24 500

• W � = 0 geeft x = 4,08 gulden

• de constatering dat W inderdaad maximaal is voor x = 4,08, bijvoorbeeld met behulp

van een tekenoverzicht

• de constatering dat het gevonden antwoord binnen het toegestane gebied ligt

of

• W = –3000x2 + 24 500x – 49 000

• W is maximaal voor x = 4,08, gevonden met GR

• een toelichting in de vorm van een schets of beschrijving van de wijze waarop de

betreffende x-waarde gevonden is

• de constatering dat het gevonden antwoord binnen het toegestane gebied ligt

Opmerking

Wanneer als antwoord x = 4,10 gulden gegeven is, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 6

20 �� • De richtingscoëfficiënt van de lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) is 1

• De lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) is y = x – 1,08

• De richtingscoëfficiënt van de lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) is 0,6

• De lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) is y = 0,6x + 0,45

• De coördinaten van het snijpunt zijn (3,83; 2,75)

• De maximale winst is 1145,80 gulden

of

• een vergelijking/schets van de lijn door (3,18; 2,10) en (3,33; 2,25) met de GR

• een vergelijking/schets van de lijn door (3,10; 2,31) en (3,30; 2,43) met de GR 

• De coördinaten van het snijpunt zijn (3,83; 2,75), bepaald met behulp van de GR

• De maximale winst is 1145,80 gulden

Opmerking

Als voor het berekenen van de maximale winst met een x-waarde is gerekend die op

gehele stuivers is afgerond, geen punten aftrekken.

Antwoorden Deel-
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■■■■

000007 14 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Woensdag 17 mei
13.30 –16.30 uur

W
is

ku
nd

e 
A

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 19 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 14, 15 en 17 is
een bijlage toegevoegd.
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■■■■ Opgave 1 Bierbrouwen

Brouwerij De Pint heeft een nieuwe biersoort ontwikkeld: het 1-2-3-bier. De brouwerij
is van plan om van dit bier drie varianten op de markt te brengen: de 1-variant, de 
2-variant en de 3-variant. De naam van elk van deze varianten heeft alles te maken
met het rijpingsproces van het bier. De 1-variant is na een maand rijpen gereed voor
consumptie, de 2-variant na twee maanden en de 3-variant na drie maanden.
Het rijpingsproces vindt plaats in verschillende vaten: vat 1, vat 2 en vat 3. Elke maand
wordt een deel van de inhoud van vat 1, vat 2 en vat 3 in flesjes van respectievelijk
1-variant, 2-variant en 3-variant gepompt. En bij vat 1 en vat 2 wordt ook een deel
overgepompt naar het volgende vat voor verdere rijping. Bij het pompen gaat steeds
een deel verloren. Zie figuur 1.

figuur 1

Zo zien we bijvoorbeeld dat iedere maand 20% van de inhoud van vat 2 achterblijft in
vat 2 en 50% wordt overgepompt naar vat 3.
Dit proces levert dus elke maand een aantal flesjes op van de 1-variant, de 2-variant
en de 3-variant. Deze flesjes komen in de voorraad.

Uit elk vat gaat elke maand 5% van de inhoud van het vat verloren.
3p 1 ■■ Laat voor elk vat zien hoe je dit percentage met behulp van de gegevens uit figuur 1

kunt berekenen.

Eens per maand wordt bier van alle drie de vaten in de flesjes gepompt. Direct daarna
wordt bier van vat 2 naar vat 3 overgepompt en vervolgens van vat 1 naar vat 2.
Tenslotte wordt vat 1 aangevuld tot 8000 liter. Na drie maanden is daarmee de
productie van alle varianten op gang gekomen.
Op het moment dat de brouwerij start met de productie van het 1-2-3-bier zijn alle
vaten leeg en wordt 8000 liter bier in vat 1 gepompt. De overgangsgetallen uit figuur 1
worden vanaf het begin van de productie gebruikt.

Ruim twee maanden na het begin van de productie, dus na twee keer overpompen, is
er nog geen bier verkocht. Alle gevulde flesjes bevinden zich nog in de voorraad.

6p 2 ■■ Bereken van elke variant hoeveel liter bier er op dat moment in flesjes zit.

Van de 8000 liter bier die bij het begin van de productie in vat 1 is gepompt, is na een
maand een deel in vat 1 achtergebleven. Na twee maanden wordt alsnog een gedeelte
hiervan overgepompt. Enzovoort. Na drie maanden, dus na drie keer overpompen, is
in alle drie de vaten nog een deel van deze 8000 liter aanwezig. Ook is er een deel in
de flesjes terecht gekomen. Er is echter door het pompen ook een gedeelte verloren
gegaan.

7p 3 ■■ Bereken hoeveel procent er van deze 8000 liter verloren is gegaan.

Na een aantal maanden is het brouwproces stationair, dat wil zeggen dat de
hoeveelheden bier in de vaten niet veranderen. In die situatie zit in vat 1 elke maand
8000 liter.

6p 4 ■■ Bereken de hoeveelheden die dan elke maand in vat 2 en in vat 3 zitten.

vat 1

0,1

vat 2

2-
variant

voorraad

0,2

0,2 0,6
0,25

0,65

vat 3

0,35

0,5

3-
variant

1-
variant
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Om de verkoop van flesjes bier te bevorderen houdt de brouwerij een actie. Aan de 
binnenkant van de dop van elk flesje wordt één van de letters D, E, I, N, P of T
gedrukt. Deze letters worden pas zichtbaar wanneer de flesjes worden geopend.
De letters D, E en I komen elk bij 25% van de flesjes voor, de letters N en P elk bij
10% en de letter T bij 5%. Neem aan dat de letters willekeurig over de voorraad
flesjes verdeeld zijn.
Iedereen die met zes doppen de woorden DE PINT kan maken, krijgt van de
brouwerij een tegoedbon.
Iemand koopt 6 flesjes bier.

5p 5 ■■ Bereken de kans dat hij met de doppen ervan een tegoedbon krijgt.

■■■■ Opgave 2 Geboortegewicht

Bij een onderzoek in de VS rond de volksgezondheid werd het gewicht van mannelijke
baby’s bij de geboorte geregistreerd. Dit geboortegewicht bleek normaal verdeeld te
zijn met een gemiddelde van 3592 gram en een standaardafwijking van 96 gram.

3p 6 ■■ Toon aan dat ruim 32% van deze baby’s minder dan 3548 gram weegt.
4p 7 ■■ Bereken de kans dat van 10 willekeurig uit deze baby’s gekozen jongetjes er precies 4

bij de geboorte minder dan 3548 gram wegen.

Lange tijd werd aangenomen dat ook voor de Nederlandse situatie diezelfde normale
verdeling met gemiddelde 3592 gram en standaardafwijking 96 gram gold.
Een Nederlandse onderzoeker is echter van mening dat het gemiddelde
geboortegewicht bij mannelijke baby’s in Nederland hoger ligt dan de eerder
genoemde 3592 gram. Van een aselecte steekproef van 200 Nederlandse jongetjes is
het gemiddelde geboortegewicht gelijk aan 3605 gram.

7p 8 ■■ Onderzoek of dit steekproefresultaat voldoende aanleiding geeft deze onderzoeker
gelijk te geven. Neem als significantieniveau α = 0,05.

In een ander onderzoek werd niet alleen gekeken naar het geboortegewicht maar ook
naar het gewicht van baby’s op 1-jarige leeftijd. Het resultaat van dit onderzoek staat
in tabel 1 hieronder vermeld.

tabel 1

Uit tabel 1 kunnen we bijvoorbeeld aflezen dat er bij dit onderzoek 7 baby’s waren
van wie het geboortegewicht tussen 4 en 5 kilogram lag en het gewicht na 1 jaar
tussen 9 en 10 kilogram.

5p 9 ■■ Onderzoek met behulp van normaal waarschijnlijkheidspapier of het ’gewicht na
1 jaar’ bij benadering normaal verdeeld is.

Het gewicht van een baby na 1 jaar is mede afhankelijk van zijn geboortegewicht.
Als we er van uitgaan dat deze tabel representatief is voor alle baby’s dan kunnen we
die afhankelijkheid met behulp van tabel 1 laten zien. Daarvoor kijken we naar de
kans dat een baby na 1 jaar tussen 8 en 10 kilogram weegt.

5p 10 ■■ Toon aan dat deze kans voor een baby met een geboortegewicht tussen 2 en
3 kilogram meer dan 7 keer zo groot is als voor een baby met een geboortegewicht
tussen 4 en 5 kilogram.

gewicht na 1 jaar (in kilogrammen)

8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 totaal

2 – 3 8 40 66 38 11 0 163

geboortegewicht 3 – 4 3 16 64 93 70 7 253
(in kilogrammen)

4 – 5 2 7 49 60 72 32 222

totaal 13 63 179 191 153 39 638
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■■■■ Opgave 3 Hoog water

Een groot deel van Zuidwest-Nederland moet door dijken tegen de zee worden
beschermd. Tot in de jaren veertig liet men zich bij het bepalen van de vereiste hoogte
van een dijk leiden door de hoogste waargenomen waterstand tot dan toe, in de
verwachting dat het water nooit hoger zou komen. De watersnoodramp van 1953
heeft laten zien hoe funest deze benadering was. Het water kwam toen zo hoog dat
grote delen van Zuidwest-Nederland overstroomden. Meer dan 1800 mensen
verdronken. De kort daarna ingestelde Deltacommissie moest onder andere een
antwoord zien te vinden op de vraag welke dijkhoogte voldoende veiligheid zou
bieden. Het Mathematisch Centrum te Amsterdam kreeg de opdracht een statistisch
onderzoek uit te voeren.
In Hoek van Holland waren sinds 1 januari 1888 alle hoogwaterstanden geregistreerd.
Ten tijde van het onderzoek kon men beschikken over deze hoogwaterstanden tot en
met 31 december 1956.

Een hoogwaterstand is de hoogste waterstand gedurende een eb-en-vloed-periode.
Zo’n periode duurt 12 uur en 25 minuten.

5p 11 ■■ Bereken hoe vaak er een hoogwaterstand in de periode van 1888 tot en met 1956 in
Hoek van Holland geregistreerd is. Ga uit van jaren van gemiddeld 365,25 dagen.

Met behulp van deze hoogwaterstanden is figuur 2 gemaakt. Deze figuur staat ook
vergroot op de bijlage. Op de horizontale as staat de waterhoogte in meter ten
opzichte van N.A.P. Op de verticale as staat op een logaritmische schaal het
gemiddelde aantal keren per jaar dat deze waterhoogte bereikt of overschreden
wordt, kortweg het aantal overschrijdingen genoemd. Zo is bijvoorbeeld bij punt P te
zien dat in deze periode het water gemiddeld 10 keer per jaar een hoogte heeft
bereikt van 1,65 meter boven N.A.P. of hoger.

figuur 2
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De op een na hoogste waterstand in de onderzochte periode werd gemeten op 
22 december 1894.

3p 12 ■■ Verklaar waarom het bijbehorende punt is getekend bij een gemiddeld aantal
overschrijdingen per jaar van ongeveer 0,03.

Met behulp van figuur 2 is berekend hoe groot de kans is dat een hoogwaterstand van
2,5 meter of meer wordt bereikt. Voor elke eb-en-vloed-periode is deze kans ongeveer
gelijk aan 0,0006.

5p 13 ■■ Bereken de kans dat in een jaar met 365 dagen ten minste 1 keer een hoogwaterstand
van 2,5 meter of meer voorkomt.

Tussen 1 meter en ruim 2 meter boven N.A.P. liggen de getekende punten vrijwel op
een rechte lijn. Door deze lijn te trekken krijgen we een model voor het verband
tussen de waterhoogte en het gemiddelde aantal keren per jaar dat deze hoogte
bereikt of overschreden wordt.

Rechtsonder in de figuur wijken de getekende punten nogal van deze lijn af, maar dat
is te verklaren doordat daar weinig waarnemingen zijn. Voor de afwijkingen linksboven
in de figuur ligt dat anders. De punten die horen bij waterhoogten tot ongeveer
0,5 meter boven N.A.P. kunnen onmogelijk op de hierboven genoemde lijn liggen.

3p 14 ■■ Verklaar waarom dat onmogelijk is. Je mag hierbij de figuur op de bijlage gebruiken.

Het hierboven genoemde model heeft betrekking op de lijn door de punten die horen
bij alle hoogwaterstanden tussen 1 meter boven N.A.P. en ruim 2 meter boven N.A.P.
Voor extreme hoogwaterstanden bleek dit model sterk verbeterd te kunnen worden.
Dit verbeterde model leidde tot de formule:

f = 408 ⋅ 0,0513h

Hierbij is h de waterhoogte in meter boven N.A.P. en f het gemiddelde aantal keren
per jaar dat deze hoogte bereikt of overschreden wordt.

Bij de watersnoodramp van 1953 kwam het water 3,85 meter boven N.A.P. Volgens
het verbeterde model is te verwachten dat gemiddeld één keer in de 227 jaar het
water deze hoogte bereikt of overschrijdt.

De Deltacommissie adviseerde de dijken zo hoog te maken dat deze dijkhoogte
gemiddeld slechts één keer per 10 000 jaar bereikt of overschreden zou worden. De
hiertoe benodigde dijkhoogte kan met het eerstgenoemde model worden bepaald,
maar ook met het verbeterde model.

6p 15 ■■ Onderzoek hoe groot het verschil tussen de zo gevonden dijkhoogten is. Je mag
hierbij de figuur op de bijlage gebruiken.
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■■■■ Opgave 4 De service 

Bij sporten als volleybal en tennis is de service erg belangrijk, dat wil zeggen de manier
waarop de bal in het spel gebracht wordt. We bekijken hier de service bij tennis.

De speler staat bij het serveren 12 meter van het net. Het net is 1 meter hoog. We
nemen aan dat de speler de bal raakt op een hoogte van 2,5 meter boven de grond en
ter vereenvoudiging gaan we er van uit dat de speler de bal precies in de lengterichting
van het veld slaat.
Op de foto en in figuur 3 zie je een mogelijke baan van de bal.

foto

figuur 3

De hoogte van de onderkant van de bal in meter ten opzichte van de grond noemen
we h. De horizontale afstand in meter noemen we a. Het verband tussen a en h hangt
af van de snelheid waarmee de bal geslagen wordt en van de beginrichting. Deze
beginrichting wordt bepaald door de slaghoek. Dit is de hoek waaronder de bal
geslagen wordt. Zie figuur 3.

Ga er in vraag 16 van uit dat de bal onder een hoek van 15º geslagen wordt met een
snelheid van v m/s. Bij deze hoek geldt bij benadering het volgende verband tussen 
a en h:

5,36   
h = –         ⋅ a2 + 0,27 ⋅ a + 2,50

v2     

Een speler slaat de bal met een snelheid van 17 m/s.
5p 16 ■■ Bereken de grootste hoogte boven de grond die deze bal bereikt.

In deze vereenvoudigde situatie spreken we van een geldige service als
• de speler die serveert 12 meter van het net staat;
• de bal precies in de lengterichting van het veld geslagen wordt;
• de bal over het net gaat zonder dit te raken én
• de bal neerkomt op een afstand van ten hoogste 7 meter voorbij het net.

0 1,0 12,0
a

10,0

5,0

1,0

0

h

beginrichting

zijaanzicht

slaghoek
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In een artikel over dit onderwerp stond de volgende grafiek. In deze figuur 4 heeft 
men weergegeven bij welke combinaties van slaghoek en snelheid een geldige service
verkregen wordt. Een speler die de bal slaat onder een hoek van 30º moet, volgens
figuur 4, de bal slaan met een snelheid van ongeveer 11 tot 13 m/s. Slaat hij te zacht
dan komt de bal niet over het net. Slaat hij te hard dan komt de bal te ver voorbij het
net op de grond. Figuur 4 staat ook op de bijlage.

figuur 4

Een profspeler slaat bij een geldige service de bal met een snelheid van 150 km/uur.
4p 17 ■■ Teken in de onderste figuur op de bijlage de beginrichting van een mogelijke baan

van deze bal. Licht je antwoord toe met behulp van figuur 4.

Neem in vraag 18 en 19 aan dat de bal onder een hoek van 10º geslagen wordt. Bij
deze hoek geldt bij benadering de volgende formule voor het verband tussen a en h:

5,16   
h = –         ⋅ a2 + 0,18 ⋅ a + 2,50

v2     

Voor een geldige service moet de bal over het net gaan zonder dit te raken. De
snelheid is te laag als in bovenstaande formule bij afstand a = 12 de hoogte h <= 1 is.
Volgens figuur 4 is een snelheid van 16 m/s of minder te laag voor een geldige service.
Echter, met behulp van een berekening is na te gaan dat de figuur hier erg
onnauwkeurig is getekend.

6p 18 ■■ Welke snelheden (in m/s) zijn volgens de formule te laag voor een geldige service?
Geef je antwoord in ten minste 1 decimaal nauwkeurig. Licht je antwoord toe met een
berekening.

Voor een geldige service moet de bal bovendien ten hoogste 7 meter voorbij het net
de grond raken. Uit deze eis volgt ook een voorwaarde voor v.

2p 19 ■■ Welke getallen moet je in bovenstaande formule invullen om deze voorwaarde te
krijgen? Licht je antwoord toe.
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■■■■

Examen VWO 2000

Tijdvak 1
Woensdag 17 mei
13.30–16.30 uur

Vragen 14 en 15

Examennummer

...............................................................

Naam

...............................................................

Bijlage bij de vragen 14, 15 en 17
W

is
ku

nd
e 

A
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Vraag 17

000007 14A 2

Bijlage bij de vragen 14, 15 en 17
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■■■■

000007 CV14 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

W
is

ku
nd

e 
A

Inzenden scores
Uiterlijk 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A VWO is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot
het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Bierbrouwen

Maximumscore 3

1 ■■ • bij vat 1 verdwijnt 100% – (10% + 20% + 65%) = 5% bij het overpompen

• bij vat 2 verdwijnt 100% – (20% + 25% + 50%) = 5% bij het overpompen

• bij vat 3 verdwijnt 100% – (35% + 60%) = 5% bij het overpompen

Maximumscore 6

2 ■■ • na 1 maand 0,20 × 8000 = 1600 liter 1-variant in voorraad 

• na 1 maand 0,65 × 8000 = 5200 liter in vat 2

• na 2 maanden in de voorraad 1600 + 1600 = 3200 liter 1-variant 

• na 2 maanden in de voorraad 0,25 × 5200 = 1300 liter 2-variant

Maximumscore 7

3 ■■ • na 1 maand is er 800 liter in vat 1, 5200 liter in vat 2 en 1600 liter in flesjes 1-variant

• na 2 maanden is er nog 80 liter in vat 1, 1560 liter in vat 2, 2600 liter in vat 3, 1760 liter

in flesjes 1-variant en 1300 liter in flesjes 2-variant

• na 3 maanden is er nog 8 liter in vat 1, 364 liter in vat 2, 1690 liter in vat 3, 1776 liter in

flesjes 1-variant, 1690 liter in flesjes 2-variant en 1560 liter in flesjes 3-variant

• er gaat dus 912 liter verloren 

• in procenten is dat 11,4 (of 11)

of

• na maand 1 is er 5% van 8000 liter dus 400 liter verloren gegaan

• na maand 2 is er verloren gegaan 5% van (800 + 5200), dus 300 liter

• na maand 3 is er verloren gegaan 5% van (80 + 1560 + 2600), dus 212 liter

• in totaal is dat 912 liter

• in procenten is dat 11,4 (of 11)

of

• na maand 1 verloren gegaan: vat 1: 0,05

• na maand 2 verloren gegaan: vat 1: 0,1 × 0,05 = 0,005

en vat 2: 0,65 × 0,05 = 0,0325

• na maand 3 verloren gegaan: vat 1: 0,1 × 0,1 × 0,05 = 0,0005

vat 2: 0,65 × 0,2 × 0,05 = 0,0065

en 0,1 × 0,65 × 0,05 = 0,00325

vat 3: 0,65 × 0,5 × 0,05 = 0,01625

• in totaal is dat 0,114 dus in procenten 11,4 (of 11)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 6

4 ■■ • het inzicht dat constant blijven inhoudt dat bij 8000 liter in vat 1, x liter in vat 2 en

y liter in vat 3 er na één maand x liter in vat 2 en y liter in vat 3 zit

• 0,65 ⋅ 8000 + 0,2 ⋅ x = x

• 0,5 ⋅ x + 0,35 ⋅ y = y

• x = 6500

• y = 5000

of

• er komt per maand 5200 liter in vat 2 dus de 80% die per maand uit vat 2 verdwijnt is

5200 liter 

5200   
• inhoud vat 2 : = 6500 liter

0,8   

• per maand komt er 0,5 ⋅ 6500 = 3250 liter in vat 3

• de 65% die per maand uit vat 3 verdwijnt is 3250 liter

3250   
• inhoud vat 3: = 5000 liter

0,65   

Maximumscore 5

5 ■■ • de kans op één bepaalde volgorde is 0,253 ⋅ 0,102 ⋅ 0,05

• het aantal mogelijke volgordes is 6!

• de kans op de gevraagde gebeurtenis is 6! ⋅ 0,253 ⋅ 0,102 ⋅ 0,05

• het antwoord (ongeveer) 0,006

■■■■ Opgave 2 Geboortegewicht

Maximumscore 3

6 ■■ • P(X < 3548) 

• Φ(–0,46)

• de bijbehorende kans is ongeveer 0,3228

Maximumscore 4

7 ■■ • het gebruik van de binomiale verdeling met n = 10

10   
• P(4 van de 10 lichter dan 3548) =         ⋅ 0,32284 ⋅ 0,67726

4       

• P(4 van de 10 lichter dan 3548) ≈ 0,22

Indien de binomiaalcoëfficiënt niet gebruikt is

Opmerking

Als er met de kansen 0,32 respectievelijk 0,68 gerekend is, hiervoor geen punten

aftrekken.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 7

8 ■■ • het opstellen van een model waarin de hypothese µ = 3592 getoetst wordt tegen µ > 3592

• de opmerking dat P(X
– >= 3605 | n = 200 en µ = 3592) berekend moet worden

• µX
– = 3592

• σX
– ≈ 6,79

• x = 3605 geeft z ≈ 1,91

• de overschrijdingskans ≈ 0,0281

• de conclusie: ja, de onderzoeker krijgt gelijk

Maximumscore 5

9 ■■ • het berekenen van de relatieve cumulatieve frequenties 2,0; 11,9; 40,0; 69,9; 93,9; 100

• het tekenen van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier

• de conclusie: omdat de punten nagenoeg op een rechte lijn liggen, is er bij benadering

sprake van een normale verdeling

Indien de punten niet boven de rechter klassengrenzen geplaatst zijn

Maximumscore 5

48    
10 ■■ • de bedoelde kans voor een baby met geboortegewicht 2-3 is        (≈ 0,2945)

163    
9    

• de bedoelde kans voor een baby met geboortegewicht 4-5 is        (≈ 0,0405)
222    

• 7 × 0,0405 < 0,2945

■■■■ Opgave 3 Hoog water

Maximumscore 5

11 ■■ • de periode van 1888 tot en met 1956 telt 69 jaren 

• omgerekend is dit 36 291 240 minuten

• 12 uur en 25 minuten is 745 minuten

36 291 240  
• het aantal hoogwaterstanden gedurende die periode is                   ≈ 48 713

745 

of

• 12 uur en 25 minuten is 745 minuten en 365,25 dagen zijn 525 960 minuten

525 960    
• per jaar zijn er               ≈ 706 hoogwaterstanden

745

• de periode van 1888 tot en met 1956 telt 69 jaren

• totaal aantal hoogwaterstanden 69 × 706 = 48 714

Indien met 12,25 uur is gerekend

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3

12 ■■ • de op een na hoogste waterstand wil zeggen dat er behalve deze datum nog één

datum is waarop deze waterstand overschreden werd

• in 69 jaar is deze hoogte 2 maal bereikt of overschreden

2   
• gemiddeld per jaar is dat       ≈ 0,03

69    

Opmerking

Als in vraag 11 met een periode van 68 jaar is gerekend, hiervoor in vraag 12 geen

punten aftrekken.

Maximumscore 5

13 ■■ • per jaar zijn er 706 (of 705) hoogwaterstanden

• de kans dat een hoogwaterstand onder 2,5 meter blijft is 0,9994

• de kans dat in één jaar elke hoogwaterstand onder 2,5 meter blijft is 0,9994706

• de gevraagde kans is 1 – 0,9994706

• het antwoord is ongeveer 0,3454 (of 0,3)

Opmerking

Als er met bijvoorbeeld exponent 705,5 is gerekend, hiervoor geen punten aftrekken.

Maximumscore 3

14 ■■ • een bepaalde waterhoogte kan nooit vaker dan 706 keer per jaar overschreden worden

• waterhoogten lager dan 0,5 meter zouden, als de bijbehorende punten op de

betreffende lijn zouden liggen, op een aantal overschrijdingen groter dan 706 uitkomen

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 6

15 ■■ • bij het eerste model de lijn tekenen tot 10-4

• de bij 10-4 behorende waterhoogte is ongeveer 4,30 meter

• bij het tweede model hoort de vergelijking: 0,0001 = 408 ⋅ 0,0513h

• 0,0513h = 2,45 ⋅ 10-7

• h = 5,125 m

• het verschil in dijkhoogte is 0,825 meter

Indien bij het eerste model in plaats van 4,30 m een andere waarde uit het interval

[4,10; 4,40] afgelezen wordt

of

• bij het eerste model hoort bijvoorbeeld de vergelijking 0,0001 = 18182 ⋅ 0,011h1

• h1 = 4,22 m

• bij het tweede model hoort de vergelijking: 0,0001 = 408 ⋅ 0,0513h2

• 0,0513h2 = 2,45 ⋅ 10-7

• h2 = 5,125 m

• het verschil in dijkhoogte is 0,905 meter

Indien door onnauwkeurige aflezingen de vergelijking van het eerste model

aanleiding geeft tot een andere waarde uit het interval [4,10; 4,40]

■■■■ Opgave 4 De service

Maximumscore 5

16 ■■ • als v = 17 dan h = –0,0185a2 + 0,27a + 2,50

• h′ = –0,037a + 0,27

• h′ = 0

• a ≈ 7,3 

• het antwoord is ongeveer 3,5 meter

of

• als v = 17 dan h = –0,0185a2 + 0,27a + 2,50

b   
• a top = –         

2a   

• a top ≈ 7,3

• het antwoord is ongeveer 3,5 meter

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4

17 ■■ • 150 km/u komt overeen met 41,67 m/s

• volgens de grafiek hoort daar een hoek bij van ongeveer –5º

• de tekening van de beginrichting, bijvoorbeeld

Maximumscore 6

18 ■■ • bij de netsituatie: als a = 12 dan h = 1

5,16  
• –         ⋅ 122 + 0,18 ⋅ 12 + 2,50 = 1

v2    

743,04  
• = 3,66

v2      

• v ≈ 14,25

• de conclusie dat v <= 14,2 (m/s) of v < 14,3 (m/s)

Maximumscore 2

19 ■■ • 7 meter voorbij het net betekent: a = 19

• de grond raken betekent: h = 0

Indien de toelichting ontbreekt

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

h

a

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

beginrichting

Antwoorden Deel-
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■■■■

000013 14 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2

Woensdag 21 juni
13.30 –16.30 uur

W
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ku
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A

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 19 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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■■■■ Opgave 1 Overgewicht

Sinds jaren houdt men zich bezig met de vraag of het mogelijk is een relatie aan te
geven tussen enerzijds het gewicht en de lengte van volwassen mensen en anderzijds
hun gezondheid. In de loop van de tijd zijn er verschillende formules en vuistregels
verschenen. Enkele hiervan komen in deze opgave aan de orde.

Vaak maakt men gebruik van de BMI, de Body Mass Index. De BMI ziet er als volgt
uit:

G
BMI =       

L2

Hierbij is G het gewicht in kilogram en L de lengte in meter.

Mensen met een BMI die ligt tussen 20 en 25 hebben een acceptabel gewicht. Daarmee
wordt bedoeld dat zij geen extra risico voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten lopen.
Een BMI van meer dan 25 betekent een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten.
In die gevallen spreekt men van overgewicht.
Een BMI van minder dan 20 duidt op ondergewicht. Er kan dan sprake zijn van
verminderde weerstand door ondervoeding.

4p 1 ■ Leg met behulp van de formule uit waarom mensen met een gewicht van 125 kg
vrijwel allemaal een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten hebben.

In plaats van de BMI gebruikt men ook wel eens een eenvoudige vuistregel die
aangeeft welk gewicht men het best kan hebben bij een gegeven lengte:
Om het ideale gewicht te bepalen neemt men de lengte in meter, vermenigvuldigt deze
met 100 en trekt er daarna 110 van af. Deze uitkomst geeft het ideale gewicht aan in
kilogram.

Bij iemand die volgens de vuistregel een ideaal gewicht heeft, kan volgens de BMI
sprake zijn van ondergewicht.

4p 2 ■ Onderzoek of dit het geval is bij iemand met een lengte van 1,58 m door gewicht en
bijbehorende BMI uit te rekenen.

We willen nagaan of bij iemand die volgens de vuistregel een ideaal gewicht heeft,
volgens de BMI ook sprake kan zijn van overgewicht.
Voor iemand die volgens de vuistregel een ideaal gewicht heeft, geldt:

100L – 110BMI =                    
L2

G    
3p 3 ■ Leg uit hoe deze formule uit BMI =       kan worden afgeleid.

L2

Om te onderzoeken of er ook sprake kan zijn van overgewicht bij iemand die volgens
de vuistregel een ideaal gewicht heeft, kun je uitrekenen hoe groot de BMI van zo
iemand maximaal kan zijn.

6p 4 ■ Bereken met behulp van differentiëren de grootst mogelijke waarde van de BMI van
iemand die volgens de vuistregel een ideaal gewicht heeft.
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Onderzoekers hebben geprobeerd de BMI-methode te verfijnen. Met behulp van 
statistische gegevens heeft men bij elke lengte het zogenaamde bijbehorende
streefgewicht bepaald. Deze gegevens heeft men uitgezet op dubbellogaritmisch papier.
Zie figuur 1. Horizontaal staat de lengte in meter. Verticaal is het streefgewicht in kg
uitgezet.

figuur 1

Zo heeft iemand met een lengte van 1,60 m een streefgewicht van 65 kg. Iemand van
1,90 m heeft als streefgewicht 87 kg.
De waarden van de BMI die horen bij de punten op deze grafiek zijn niet allemaal
precies hetzelfde. Daarom pleiten sommige deskundigen ervoor de BMI te vervangen 

Gdoor        met een geschikte waarde van p.
Lp

G
5p 5 ■ Bereken p zo dat       dezelfde waarde heeft voor alle combinaties van lengte en 

Lp   

streefgewicht die liggen op de grafiek in figuur 1.
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■■■■ Opgave 2 Geld terug

Michel heeft op 1 juni 1995 een stereo-installatie gekocht met geld-terug-garantie. Dit
houdt in dat hij na zes jaar, dus op 1 juni 2001, het volledige aankoopbedrag terug kan
krijgen van de leverancier. Daarvoor moest hij wel binnen twee weken na aankoop
een registratieformulier insturen, en hij moet tussen 1 mei en 1 juni 2001 een aanvraag
indienen, vergezeld van de nodige paperassen. Als hij zich niet precies aan deze
spelregel houdt, krijgt hij niets. Ook als hij de stereo-installatie heeft doorverkocht, of
als hij voor de einddatum is overleden, vervalt het recht op uitbetaling.

In feite betaalt een verzekeringsmaatschappij het aankoopbedrag terug en niet de
leverancier van de stereo-installatie.
De leverancier betaalt daarvoor direct na aankoop 20% van het aankoopbedrag aan
de verzekeringsmaatschappij. Dit percentage kan zo laag zijn omdat de
verzekeringsmaatschappij uitgaat van de volgende veronderstellingen:

• van de kopers valt 20% af omdat ze niet binnen twee weken na aankoop het
registratieformulier inzenden;

• elk jaar valt van degenen die nog over zijn 4% af doordat de benodigde papieren
zoek raken, de gekochte apparatuur wordt doorverkocht, of de koper overlijdt;

• van degenen die na zes jaar nog over zijn, dient slechts 80% op de voorgeschreven
wijze een aanvraag in.

De verzekeringsmaatschappij heeft berekend dat, uitgaande van deze
veronderstellingen, ongeveer 50% van de oorspronkelijke kopers uiteindelijk het
aankoopbedrag terugkrijgt.

4p 6 ■ Toon aan dat dit percentage van 50% juist is.

Bovendien is de verzekeringsmaatschappij in staat al het van de leverancier
ontvangen geld gedurende deze zes jaar zeer gunstig te beleggen. Het belegde bedrag
groeit met p procent per jaar. Natuurlijk verwacht de verzekeringsmaatschappij winst
te maken.

5p 7 ■ Bereken hoe groot p dan ten minste moet zijn.

Een Zwitsers elektronicabedrijf wil ook zo’n geld-terug-actie gaan voeren in
samenwerking met bovengenoemde verzekeringsmaatschappij. Een
marketingdeskundige verwacht dat in Zwitserland een groter percentage dan elders
voor uitbetaling in aanmerking zal komen, aangezien veel Zwitsers zeer punctueel
zijn. Op korte termijn valt dat af te meten aan het percentage dat binnen twee weken
na aankoop het registratieformulier inzendt. Hij beweert dat dit niet 80% zal zijn,
zoals in Nederland, maar meer dan 80%.

Men besluit de actie eerst op kleine schaal uit te testen. Van de 1370 hierbij betrokken
kopers sturen 1122 binnen twee weken na aankoop het registratieformulier in. Neem
aan dat deze 1370 kopers een aselecte steekproef vormen.

8p 8 ■ Onderzoek of men op grond hiervan de bewering van de marketingdeskundige kan
aanvaarden, bij een significantieniveau van 5%.
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Bij deze testactie heeft men van alle 1370 kopers de leeftijd genoteerd. Die 
leeftijdsverdeling staat in onderstaande figuur 2a. In figuur 2b staat de leeftijdsverdeling
van de 1122 kopers die het registratieformulier op tijd hebben ingestuurd.

figuur 2a figuur 2b

5p 9 ■ Bereken hoeveel procent van de kopers die het registratieformulier niet tijdig hebben
ingestuurd, 50 jaar of ouder is.
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■■■■ Opgave 3 Eekhoorns

Van 1956 tot en met 1964 hebben de biologen Barkalow, Hamilton en Soots onderzoek
gedaan naar eekhoorns in het Umstead State Park in North Carolina. Ze brachten elk
jaar bij een aantal pasgeboren eekhoorns een merkteken aan en telden hoeveel van
deze eekhoorns in de daaropvolgende jaren nog in leven waren. Zie tabel 1.

tabel 1

In 1959, kort voordat de in dat jaar geboren eekhoorns werden gemerkt, waren er
94 gemerkte eekhoorns in leven. Daarvan werden er drie gevangen. Neem aan dat alle
eekhoorns dezelfde kans hebben gevangen te worden.

5p 10 ■ Bereken de kans dat de drie gevangen eekhoorns in drie verschillende jaren geboren
zijn.

Door gegevens van verschillende jaren samen te voegen, berekende men bijvoorbeeld 
0 + 4 + 3    

de kans dat een pasgeboren eekhoorn na zes jaar nog in leven is: ≈ 0,017.
40 + 138 + 229

5p 11 ■ Bereken op vergelijkbare manier de kans dat een pasgeboren eekhoorn na vijf jaar
nog in leven is.

Tabel 1 heeft betrekking op mannetjes- en vrouwtjeseekhoorns. Bij het opstellen van
een biologisch model biedt het voordelen om alleen op vrouwtjeseekhoorns te letten.
Met behulp van zo’n model is onderstaande tabel 2 opgesteld. Deze tabel laat de
ontwikkeling zien van een denkbeeldige groep van 1000 vrouwtjeseekhoorns.
Natuurlijk hoeven de feitelijke waarnemingen uit tabel 1 niet precies overeen te
komen met dit theoretische model.

tabel 2

Uit tabel 2 is bijvoorbeeld af te leiden dat 31 vrouwtjeseekhoorns in het vierde jaar
doodgaan. We nemen aan dat deze 31 gemiddeld 3,5 jaar oud worden. Net zo nemen
we aan dat de vrouwtjeseekhoorns die in het derde jaar doodgaan gemiddeld 2,5 jaar
oud worden. Enzovoort.

5p 12 ■ Bereken de gemiddelde levensduur van de vrouwtjeseekhoorns.
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Aantallen gemerkte eekhoorns

gemerkt in leven in jaar

Jaar Aantal 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1956 40 8 4 3 2 0 0 0 0

1957 138 60 30 28 13 9 4 3

1958 229 61 26 12 10 7 3

1959 193 58 26 19 12 9

1960 162 19 13 8 6

1961 99 4 1 1

1962 82 18 6

1963 80 25

totaal 8 64 94 114 70 55 50 53

Aantal vrouwtjeseekhoorns dat een bepaalde leeftijd bereikt, uitgaande van 1000 pasgeboren
vrouwtjeseekhoorns (theoretisch model)

leeftijd (jaar) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

aantal nog in leven 1000 253 116 89 58 39 25 22 0

Pagina: 2220Voor 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).



In tabel 3 staan de in het model gebruikte vruchtbaarheidscijfers. Ook deze hebben 
alleen betrekking op vrouwtjeseekhoorns. Het getal 1,28 bijvoorbeeld betekent dat
alle vrouwtjeseekhoorns die de leeftijd van één jaar bereiken, in het daaropvolgende
jaar gemiddeld 1,28 dochters krijgen. Zoals je ziet krijgen sommige eekhoorns al in
hun eerste jaar jongen.

tabel 3

De vervangingsfactor R geeft aan hoeveel dochters een pasgeboren vrouwtjeseekhoorn
in haar hele leven naar verwachting ter wereld zal brengen. Omdat de
vruchtbaarheidscijfers niet voor alle leeftijden hetzelfde zijn, kun je niet de gemiddelde
levensduur uit vraag 12 gebruiken om snel R te berekenen.

5p 13 ■ Laat met een berekening zien dat hier geldt: R ≈ 1,17.

Ruwweg gezegd is de betekenis van R: elke generatie is R keer zo groot als de vorige
generatie. R is dus de groeifactor met als tijdseenheid de gemiddelde generatieduur T.
Voor T nemen we de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van een
dochter. Uit de tabellen 2 en 3 is af te leiden dat T ≈ 3,2 jaar.

4p 14 ■ Bereken in hoeveel jaar het aantal vrouwtjeseekhoorns zich verdubbelt.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Gemiddeld aantal in een jaar geboren dochters per vrouwtjeseekhoorn

leeftijd (jaar) 0 1 2 3 4 5 6 7

aantal dochters 0,05 1,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
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■■■■ Opgave 4 Konijnenvoer

Mengvoerbedrijf MVB produceert en verkoopt onder andere konijnenvoer. De huidige
voorraad konijnenvoer bedraagt slechts 10 ton (1 ton = 1000 kg). MVB vindt dit te
weinig, maar is op dit moment niet in staat om zelf extra konijnenvoer te produceren.
Het bedrijf wil daarom konijnenvoer van andere bedrijven inkopen en dat mengen met
de eigen voorraad. Een bedrijf uit Leiden en een bedrijf uit Utrecht bieden
konijnenvoer te koop aan.

Konijnenvoer bestaat uit alfalfa (ontkiemde zaadjes van de luzerne), graankorrels
(bijvoorbeeld haver, maïs) en peulvruchten (bijvoorbeeld erwten, sojabonen). Verder
worden vitaminen, mineralen en kleurstoffen toegevoegd.
In tabel 4 staan enkele gegevens over de samenstelling van het konijnenvoer van de
drie bedrijven.

tabel 4

Neem voor de volgende vraag aan dat MVB de eigen voorraad konijnenvoer van
10 ton mengt met 15 ton voer uit Leiden en 10 ton voer uit Utrecht.

3p 15 ■ Bereken het percentage alfalfa van het zo ontstane mengsel.

MVB stelt de volgende eisen aan het mengsel:
• het gehalte vitamine A moet ten minste gelijk zijn aan 7500 IE/kg;
• het percentage alfalfa mag ten hoogste gelijk zijn aan 36;
• het percentage kleurstof mag ten hoogste gelijk zijn aan 0,35.

Stel dat MVB de eigen voorraad van 10 ton konijnenvoer mengt met x ton voer uit
Leiden en y ton voer uit Utrecht.
Uit de eisen die MVB stelt aan het mengsel volgen beperkende voorwaarden voor
x en y. Deze voorwaarden staan hieronder in een willekeurige volgorde.

–x + y <= 5 x + 2y <= 15 6x – 5y <= 20

5p 16 ■ Welke van deze drie voorwaarden volgt uit de eis die MVB stelt aan het gehalte
vitamine A in het mengsel? Licht je antwoord toe.

5p 17 ■ Teken het toegestane gebied.

MVB wil zijn voorraad uitbreiden tot 22,5 ton door de eigen voorraad van 10 ton te
mengen met voer van de bedrijven uit Leiden en Utrecht. Tegelijkertijd moet het
mengsel aan de eerder genoemde eisen voldoen.

4p 18 ■ Laat zien dat dit niet mogelijk is.

Op het laatste moment komt er een fax binnen. Het bedrijf uit Leiden meldt dat men
een fout gemaakt heeft bij de bepaling van het gehalte vitamine A. Dit is hoger dan
de eerder vermelde 4500 IE/kg. De percentages alfalfa en kleurstof zijn wel juist. Op
grond van deze nieuwe informatie besluit MVB zijn voorraad uit te breiden tot
22,5 ton door de eigen voorraad van 10 ton te mengen met 10 ton uit Leiden en
2,5 ton uit Utrecht. Het hierdoor verkregen mengsel voldoet aan de gestelde eisen.

5p 19 ■ Bereken hoe groot het gehalte vitamine A (in IE/kg) van het voer uit Leiden ten
minste is.

000013 14 8

Einde

voer van MVB voer uit Leiden voer uit Utrecht

gehalte vitamine A (in IE/kg) 8500 4500 10 000

percentage alfalfa 30 40 44

percentage kleurstof 0,30 0,25 0,45

(IE = Internationale Eenheden)
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■■■■

000013 CV14 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 00
Tijdvak 2
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Inzenden scores
Uiterlijk 23 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41
en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO
op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele
Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na
en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen
van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn
niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en
dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of
gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend
naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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;

000013 CV14 2 Lees verder
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 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/HAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens
wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer
berekend kan worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Wiskunde A VWO is de volgende vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot
het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden
gegeven.
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■■■■ 4 Antwoordmodel

■■■■ Opgave 1 Overgewicht

Maximumscore 4

125
1 ■ • = 25

L2

• L =   5 ≈ 2,24 m

• als BMI <= 25 dan L >= 2,24

• een dergelijke lengte komt bijna niet voor

Maximumscore 4

2 ■ • als L = 1,58 dan is het ideale gewicht G = 48

• BMI ≈ 19,2

• de conclusie: ondergewicht 

Maximumscore 3

3 ■ • het omzetten van de vuistregel in een formule als ideale gewicht = 100L – 110

G
• omdat nu G = ideale gewicht volgt uit BMI =        de gegeven formule

L2

Maximumscore 6

L2 ⋅ 100 – (100L – 110) ⋅ 2L                       100      220
4 ■ • BMI ′ = of BMI ′ = –        +         

L4 L2 L3

–100L2 + 220L –100L + 220
• BMI ′ = of BMI ′ =                         

L4 L3

• BMI ′ = 0 leidt tot L = 2,2

• een toelichting dat BMI maximaal is bij L = 2,2, bijvoorbeeld met een tekenoverzicht

van BMI ′
• het antwoord (ongeveer) 22,7

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

65           87
5 ■ • =           

1,60p 1,90p

1,90 p 87
• =        

1,60        65  

87   
log         

65   
• p =                ≈ 1,70

1,90   
log         

1,60   

of

• G = c ⋅ Lp

• invullen levert 65 = c ⋅ 1,60p en  87 = c ⋅ 1,90p

1,90 p 87
• =        

1,60        65  

87   
log         

65   
• p =                ≈ 1,70

1,90   
log         

1,60   

■■■■ Opgave 2 Geld terug

Maximumscore 4

6 ■ • de vermenigvuldigingsfactor op grond van de aannames is 0,8 × 0,966 × 0,8

• dit is gelijk aan 0,50096 (of ongeveer 0,5)

• na 6 jaar blijft dus ongeveer 50% over 

Maximumscore 5

50
7 ■ • de groeifactor over de gehele periode is     (of 2,5)

20

• voor de jaarlijkse groeifactor g moet gelden dat g6 = 2,5
1–
6

• g = 2,5   ≈ 1,165

• het antwoord 16,5 of 17 (procent)

Antwoorden Deel-
scores

000013 CV14 5 Lees verder

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1













Pagina: 2227Voor 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).



Maximumscore 8

8 ■ • het opstellen van een model waarin de hypothese p = 0,80 getoetst wordt tegen p > 0,80

• de opmerking dat P(X >= 1122 | n = 1370 en p = 0,80) berekend moet worden

• µ = 1096 

• σ ≈ 14,81

• x = 1122 geeft xnormaal = 1121,5

• xnormaal = 1121,5 geeft z = 1,72

• de overschrijdingskans is ongeveer 0,0427 

• de conclusie: de marketingdeskundige krijgt gelijk

Opmerking

Als de continuïteitscorrectie niet is toegepast, ten hoogste 7 punten toekennen voor deze

vraag.

Maximumscore 5

9 ■ • 11,8% van de 1370 kopers van 50 jaar of ouder zijn 162 (of 161) kopers

• 10,7% van de 1122 inzenders van 50 jaar of ouder zijn 120 inzenders

• 1370 – 1122 = 248 niet-inzenders waarvan 162 – 120 = 42 van 50 jaar of ouder

• het antwoord 16,9% (of 17%)

■■■■ Opgave 3 Eekhoorns

Maximumscore 5
3       30      61     

⋅ ⋅
3       30       61 1      1        1  

10 ■ • de kans op drie verschillende geboortejaren is 3! ×     ×      ×      of                             
94      93       92 94

3

• dit is ongeveer 0,04 

Indien de factor 3! ontbreekt

Indien trekking met teruglegging gebruikt is

Maximumscore 5

11 ■ • het inzicht dat de geboortejaren 1956 t/m 1959 bruikbaar zijn

• in totaal zijn in die jaren 40 + 138 + 229 + 193 = 600 eekhoorns gemerkt

• daarvan zijn er 0 + 9 + 7 + 9 = 25 minstens vijf jaar geworden

25
• de gevraagde kans is         ≈ 0,042

600

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

12 ■ • het gebruik van de levensduren 0,5; 1,5; …; 7,5 jaar

• de bijbehorende aantallen 747; 137; 27; 31; 19; 14; 3 en 22

0,5 × 747 + … + 7,5 × 22
• de gemiddelde levensduur is                                           

1000

• de gemiddelde levensduur is ongeveer 1,1

Indien in plaats van 747; 137 enz. is gebruikt 1000; 253 enz.

of

• gemiddelde levensduur: 0,5 + 0,253 + 0,116 + … + 0,022

• gemiddelde levensduur is ongeveer 1,1

Indien bij deze werkwijze in de optelling 0,5 niet voorkomt

Maximumscore 5

13 ■ • de aantallen uit tabel 2 gebruiken

• deze vermenigvuldigen met de bijbehorende aantallen dochters uit tabel 3

• de uitkomsten optellen geeft ongeveer 1170 dochters

• per pasgeboren vrouwtjeseekhoorn is dat 1,17 dochters

Maximumscore 4

14 ■ • de vergelijking 1,17 x = 2

• x ≈ 4,415

• in jaren uitgedrukt is dit 4,415 × 3,2 ≈ 14 jaar

■■■■ Opgave 4 Konijnenvoer

Maximumscore 3

15 ■ • het totale gewicht van het mengsel is 10 + 15 + 10 = 35 ton

• het totale gewicht van alfalfa is 0,30 × 10 + 0,40 × 15 + 0,44 × 10 = 13,4 ton

• in procenten wordt het antwoord 38,3 (of 38)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

16 ■ • het totale gewicht van het mengsel is 10 + x + y ton

• de totale hoeveelheid vitamine A: 10 × 8500 + x × 4500 + y × 10 000 (× 1000 IE)

10 × 8500 + x × 4500 + y × 10 000
• er moet gelden: >= 7500

10 + x + y

• 4500x + 10 000y + 85 000 >= 7500x + 7500y + 75 000

• de herleiding tot 6x – 5y <= 20

of

• voor vitamine A mag er niet te veel uit Leiden komen

• voor vitamine A moet er veel uit Utrecht komen

• x moet dus klein zijn en y groot

• dit geldt alleen bij 6x – 5y <= 20

Maximumscore 5

17 ■ • het tekenen van de lijn horend bij vergelijking –x + y = 5

• het tekenen van de lijn horend bij vergelijking x + 2y = 15

• het tekenen van de lijn horend bij vergelijking 6x – 5y = 20

• het aangeven van het toegestane gebied bijvoorbeeld zoals hieronder

Maximumscore 4

18 ■ • bij 22,5 ton moet gelden: x + y = 12,5

• het tekenen van de lijn met vergelijking x + y = 12,5 

• de lijn valt geheel buiten het toegestane gebied

of

• een aanpak waarbij T = 10 + x + y wordt gemaximaliseerd op het toegestane gebied

15   
• T is maximaal 20    (of ongeveer 21)

17

• T = 22,5 is dus niet mogelijk

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 5

19 ■ • als p het gehalte IE/kg van Leiden is, dan is het gehalte van het mengsel:

10 × 8500 + 10 × p + 2,5 × 10 000 

22,5                       

10 × 8500 + 10 × p + 2,5 × 10 000   
• aan vitamine-eis voldoen betekent: >= 7500

22,5

• de conclusie: p is ten minste 5875 (IE/kg)

Antwoorden Deel-
scores
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