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Correctievoorschrift Rekenen 2AER 2017-2018 voorbeeldexamen blindenvariant 
 
25 opgaven – totaal te behalen: 25 punten 

 Opgave Antwoord Punten Bron 

1 Aantal kaartjes Rijksmuseum 500000 bezoekers 1  

 2 Auto op schaal 504 centimeter 1 http://www.bmw.be/nl/new-vehicles/5/gran-turismo/2013/technische-gegevens.html en 
http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1655671 

3 Verf mengen 2 liter 1  

4 Korting op schoenen € 49,00 1 https://www.google.nl/search?q=reizen+met+de+bus&safe=active&biw=1920&bih=1075&source=lnms&tbm=isch&sa
& d h i h j

 
5 Prijs visitekaartjes per stuk € 0,048 - € 0,05 1 www.vistaprint.nl 

 6 Van voet naar meters 2417 - 2418 meter 1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Clark_Mountain_from_Cima_Dome_1.jpg/280px-
Clark_Mountain_from_Cima_Dome_1.jpg 

7 Oppervlakte keuken 9,375 of  9,4 m² 1  

 
8 Dosering paracetamol 960 mg 1  

9 Watergebruik 236,6 liter per week 1 http://www.wmd.nl/veelgestelde-vragen/tips-en-advies#vragen_accordion-entity_view_1-2 

 
10 Kosten schoolgala € 12,50 1 http://www.reviusplein.nl/sites/default/files/schoolgala_reviuslyceum.jpg 

 
11 Hartslag meten 72 keer 1 https://www.cm.be/gezond-leven/beweging/beweegplezier/voordelen/sterkere-hartspier/hartslag.jsp 

12 Kosten per wasbeurt € 0,11 of € 0,111 1  

13 Inhoud aanhanger 0,75 kubieke meter 1  

14 USB-stick 4000 foto’s 1  

15 Minder plastic 2012 - 2036 deelnemers 1 JW64-2A http://www.telegraaf.nl/watuzegt/23796910/__Blij_met_minder_verpakkingen__.html 

16 Aanbieding tandpasta € 3,75 1 
https://www.google.nl/search?q=tandenborstel+aanbieding&biw=1280&bih=719&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwiKtcKJparPAhUpKMAKHU2WCW0Q_AUIBygC#tbm=isch&q=tandpasta+aanbieding+etos&imgrc=jAXsRcrFqH
8D-M%3A 
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17 Tapijttegels leggen 48 tegels 1 
JW49-2A.png http://www.leenbakker.nl/vloeren/tapijttegels/tegel-andes-blauw-50x50-
cm?gclid=Cj0KEQjwr5G5BRD_n-T0pf7x4ucBEiQAlxHOP-
8C9HEPyV89YObxE1e4EyOGPAl23OgxDvNtjhCyFbcaAnP48P8HAQ 

18 Temperatuurverschil 26,7 graden Celsius 1  

19 Recept voor cupcakes 224 - 225 gram 1  

20 Ritje in een Porsche € 360,00 1  

21 Prijs snoep  € 2,25 1  

22 Estafettewedstrijd 15 minuten 1 http://www.davyheijsteeg.nl/images/Triathlon-Miranda-bad-fietsen.jpg 

23 Pieterpad 63 km 1  

24 Kosten taxirit € 22,00 1 http://www.janssenpayrollservices.nl/uploads/files/Taxi.jpg 

 
25 Groentesoep 2 voordeelpakken 1  

 
 
 
 

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. 


