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40 opgaven – totaal te behalen: 40 punten 

 Opgave Antwoord Punten P-waarde Bron 
1 Job interview preparation: 

an essential checklist  
B 1 .59 http://www.theguardian.com/care

ers/careers-blog/job-interview-
checklist-how-to-prepare 

2 Job interview preparation: 
an essential checklist  

A 1 .81  

3 Job interview preparation: 
an essential checklist  

A-B-A 1 .54  

4 Job interview preparation: 
an essential checklist  

A 1 .40  

5 Dutch teen builds ocean clean-up 
machine  

A 1 .65 http://www.ellentv.com/2014/06/1
8/teen-skips-college-to-invent-
machine-that-will-clean-up-50-
years-of-ocean-pollution-in-a-
decade/ 

6 Dutch teen builds ocean clean-up 
machine  

A 1 .78  

7 Dutch teen builds ocean clean-up 
machine  

B-A-A 1 .53  

8 Dutch teen builds ocean clean-up 
machine  

B 1 .81  

9 About Shopping at Schiphol  B 1 .86 http://www.schiphol.nl/Travellers/
Shop/AboutShoppingAtSchiphol/
paymentmethods.htm 

10 About Shopping at Schiphol A 1 .78  
11 About Shopping at Schiphol A-A-B 1 .70  
12 About Shopping at Schiphol C 1 .74  
13 How to use your inhaler C 1 .58 http://www.asthma.ca/adults/treat

ment/meteredDoseInhaler.php  
 
http://www.asthma.ca/adults/treat
ment/spacers.php 

14 How to use your inhaler  A 1 .79  
15 How to use your inhaler  B 1 .62  
16 How to use your inhaler  C 1 .88  
17 Spotify says sorry  C 1 .58 https://news.spotify.com/us/2015/

08/21/sorry-2/ 
18 Spotify says sorry  B 1 .71  
19 Spotify says sorry  B 1 .57  
20 Spotify says sorry  A 1 .65  
21 Tipping  B 1 .85 https://www.youtube.com/watch?

v=2nq6GtPLk5g 
22 Tipping  B 1 .78  
23 Tipping  B 1 .93  
24 Tipping  C 1 .90  
25 Tipping  B-A-A 1 .55  
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26 Dell helps the environment  C 1 .82 https://www.youtube.com/watch?

v=zAIvUINB-6s 
27 Dell helps the environment  A 1 .89  
28 Dell helps the environment  B 1 .38  
29 Dell helps the environment  A-B-A 1 .62  
30 Dell helps the environment  A 1 .58  
31 A day in the life of the president B 1 .82 https://www.youtube.com/watch?

v=Tb5D71aQAoo 
32 A day in the life of the president B 1 .80  
33 A day in the life of the president  B-B-A 1 .52  
34 A day in the life of the president  C 1 .76  
35 A day in the life of the president  B 1 .59  
36 How to get rid of 1,000 things  C 1 .72 https://www.youtube.com/watch?

v=T33vGEPL-wg 
37 How to get rid of 1,000 things  B 1 .76  
38 How to get rid of 1,000 things  C 1 .68  
39 How to get rid of 1,000 things  A-A-B 1 .52  
40 How to get rid of 1,000 things  B 1 .65  

 
 
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

