
Correctievoorschrift Voorbeeldexamen mbo 2015-2016 Rekenen 3F 

  42 opgaven – totaal te behalen:  42 punten 

 Opgave uitkomst punten p-waarde bron 
1 Kale som 81,42 1 punt .64 - 
2 Kale som 37 1 punt .70 - 
3 Kale som 608,24 1 punt .87 - 
4 Kale som 0,07 1 punt .57 - 
5 Kale som € 234,00 1 punt .75 - 
6 Kale som 143 1 punt .78 - 
7 Kale som 197 1 punt .72 - 
8 Kale som 15,45 1 punt .67 - 
9 Kale som 135 minuten 1 punt .55 - 
10 E-mailgebruik 19 e-mails 

gemiddeld per 
dag 

1 punt .16 www.tijmendegelder.nl/de-omvang-van-het-
internet-en-e-mail-social-en-spam-statistieken-
in-2010 

11 Betaalde stage 11 % 1 punt .30 - 
12 Reiskosten huis school € 7,82  1 punt .48 - 
13 Toilet doorspoelen 6 % water 1 punt ..50 - 
14 Zandzakken 360 m3 1 punt .34 - 
15 Framemaat van fiets  57 cm 1 punt .64 www.wielersportinfo.nl/fietsafstelling.htm# 

binnenbeenlengte 
www.hansstruijkfietsen.nl/service---
techniek/bepalen-framemaat 

16 
Kosten andere auto 28 weken 

1 punt .24 www.andijker.files.wordpress.com/2012/09/ 
image61.png?w=466&h=231 

17 Toeristenmenu € 2,15  1 punt .39 - 
18 Veerpontje € 28,60  1 punt .62 www.voetveren.nl 
19 Spiegeltheater 20 cm 1 punt .70 - 
20 Collecte KWF € 468,00 1 punt .45 www.kwfkankerbestrijding.nl 
21 Brandstofverbruik op 2 

manieren 12 liter 
1 punt .72 - 

22 Vakantie Verenigde Staten € 23,11 - € 23,12 1 punt .33 - 
23 Pannenkoeken 18 pannenkoeken 1 punt .80 - 
24 Kroatische munt € 53,53 - € 53,55  1 punt .73 - 
25 Reiskosten aftrekken van 

belasting 
€ 521,23 1 punt .48 www.belastingdienst.nl 

26 Verkoop bloemen € 445,00  1 punt .76 - 
27 Cultuurexport € 467,00 1 punt .47 Volkskrant 
28 Online verkopen 9 miljard euro 1 punt .28 Volkskrant 
29 Wasmachine € 729,85 1 punt .39 - 

30 Schaal 5,6 cm 1 punt .51 - 
31 Tuinplantjes 1,1 - 1,2 m2 1 punt .30 - 
32 Verzekeringspaketten  € 120,40 1 punt .13 - 
33 Vrouwen en mannen aan 

het werk 5,4 miljoen 
1 punt .40 www.cbs.nl 

34 Kosten drukken flyers 
berekenen 

€ 72,60 1 punt .44 www.drukzo.nl 

35 Schrijversloon  € 32,40 - € 32,41 1 punt .76 - 
36 Vleesconsumptie 

Nederland tabel 
3,3 miljard kg 1 punt .37 Volkskrant 

37 Verkoopgegevens dagblad 
Amsterland 

D 1 punt .51 - 



38 2 op 5 515 km minder 1 punt .39 www.rij2op5.nl 
39 Metro Londen € 31,20 1 punt .64 www.tfl.gov.uk/tickets/14416.aspx 
40 Laminaatvloer € 246,80 1 punt .25 - 
41 Leidingwatergebruik 73 m3 1 punt .53 - 
42 Huishoudelijk restafval 5 miljoen ton 1 punt .45 - 
 
P'-WAARDE 
De p'-waarde is een getal tussen 0 en 1 dat de moeilijkheidsgraad van een opgave weergeeft. 
De p'-waarde wordt berekend door de gemiddelde score op een opgave te delen door de maximaal haalbare score op die opgave. 
Een opgave met een p'-waarde van .10 is erg moeilijk; een opgave met een p'-waarde van .90 is erg gemakkelijk. 
 
Dit materiaal is een product van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in beheer bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) te 
Utrecht. Het CvTE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van dit materiaal op welke manier dan ook. Het 
CvTE heeft conform de wettelijke bepalingen en voor zover mogelijk het auteursrecht op in dit materiaal gebruikt (bronnen)materiaal geregeld. 
Diegene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met het CvTE. Dit materiaal is vrij te 
gebruiken voor eigen oefening, studie of privégebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen geldt dat het 
gebruik van in dit product verwerkt (bronnen)materiaal niet is toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden. Op eventueel aangepast 
werk dient duidelijk vermeld te worden dat er sprake is  van een aanpassing van een product van het CvTE. Elke schijn van bemoeienis of goedkeuring 
van het CvTE met betrekking tot het nieuwe materiaal dient te worden uitgesloten. 

http://samenwerken.cito.nl/sites/kennisverrijking/TTBegrippenlijst/Wikipagina%27s/moeilijkheidsgraad.aspx
http://samenwerken.cito.nl/sites/kennisverrijking/TTBegrippenlijst/Wikipagina%27s/opgave.aspx
http://samenwerken.cito.nl/sites/kennisverrijking/TTBegrippenlijst/Wikipagina%27s/gemiddelde%20score.aspx

