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44 opgaven – totaal te behalen: 44 punten 

 Opgave Uitkomst Punt P-waarde 
1 Jongere onderhandelt amper C 1 punt 0.69 
2 Jongere onderhandelt amper BAAB alles goed:1 punt 0.28 
3 Jongere onderhandelt amper A 1 punt 0.84 
4 Jongere onderhandelt amper B 1 punt 0.73 
5 Minder eten in de vuilnisbak BBAA alles goed:1 punt 0.55 
6 Minder eten in de vuilnisbak A 1 punt 0.71 
7 Minder eten in de vuilnisbak B 1 punt 0.39 
8 Minder eten in de vuilnisbak B 1 punt 0.75 
9 Weg met die lange vakantie A 1 punt 0.94 
10 Weg met die lange vakantie A 1 punt 0.83 
11 Weg met die lange vakantie C 1 punt 0.62 
12 Weg met die lange vakantie A 1 punt 0.96 
13 Weg met die lange vakantie A 1 punt 0.97 
14 Weg met die lange vakantie C 1 punt 0.93 
15 Weg met die lange vakantie B 1 punt 0.40 
16 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen A 1 punt 0.71 
17 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen A 1 punt 0.80 
18 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen BAAB alles goed:1 punt 0.77 
19 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen C 1 punt 0.94 
20 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen D 1 punt 0.67 
21 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen B 1 punt 0.93 
22 Mobiel schade melden C 1 punt 0.96 
23 Mobiel schade melden B 1 punt 0.92 
24 Mobiel schade melden A 1 punt 0.94 
25 Mobiel schade melden A 1 punt 0.95 
26 Mobiel schade melden ABE alles goed:1 punt 0.66 
27 Mobiel schade melden C 1 punt 0.78 
28 Mobiel schade melden C 1 punt 0.92 
29 Mobiel schade melden A 1 punt 0.94 
30 Op pad met de mystery shopper AC alles goed:1 punt 0.70 
31 Op pad met de mystery shopper C 1 punt 0.90 
32 Op pad met de mystery shopper A 1 punt 0.88 
33 Op pad met de mystery shopper ABC alles goed:1 punt 0.78 
34 Op pad met de mystery shopper A 1 punt 0.96 
35 Op pad met de mystery shopper C 1 punt 0.85 
36 Op pad met de mystery shopper A 1 punt 0.93 
37 Op pad met de mystery shopper C 1 punt 0.94 
38 Wat kost zomertijd A 1 punt 0.90 
39 Wat kost zomertijd C 1 punt 0.88 
40 Wat kost zomertijd A 1 punt 0.75 
41 Wat kost zomertijd AB alles goed:1 punt 0.65 
42 Wat kost zomertijd C 1 punt 0.89 
43 Wat kost zomertijd A 1 punt 0.94 
44 Wat kost zomertijd B 1 punt 0.45 
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 
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Dit materiaal is een product van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in beheer bij het College voor Examens (CvE) te Utrecht. CvE 
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van dit materiaal op welke manier dan ook. CvE 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 CvE. 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 CvE. Elke schijn van bemoeienis of goedkeuring van CvE met betrekking tot het 
nieuwe materiaal dient te worden uitgesloten 


