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1 Voorwoord 

Voor alle studenten die na 1 augustus 2010 met een mbo-opleiding zijn gestart, gelden 

de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo, zoals die zijn vastgelegd in het 

'Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' (juni 2010). In het studiejaar 

2015-2016 is de eerste reguliere afname van het Centraal Ontwikkelde Examen (COE) 

rekenen 3F. Tot die tijd bevinden de examens zich nog in de pilotfase en krijgt de mbo-

sector de tijd om zich voor te bereiden op het COE rekenen. 

 

Met deze publicatie biedt het CvE een handreiking aan docenten om in het onderwijs 

accenten te kunnen leggen op de onderwerpen waar studenten moeite mee blijken te 

hebben.  

 

De basis voor deze publicatie1 is het voorbeeldexamen rekenen 3F 2013. Er is door 

toetsdeskundigen van Cito samen met vakinhoudelijke experts een statistische en 

inhoudelijke analyse gemaakt van opgaven die moeilijker en gemakkelijker zijn. Dat 

zijn opgaven met een zogenaamde lage en hoge p-waarde.   

De p-waarde geeft aan welk deel van de studenten een correct antwoord gaf. Bij de 

vragen met een lage p-waarde is ook gekeken naar de foute antwoorden, omdat die 

een indicatie geven voor mogelijke denk-, lees- en afrondingsfouten.  

 
In hoofdstuk 2 worden de algemene aandachtspunten behandeld die uit de analyse van 
de foute antwoorden naar voren komen. 

Aan de hand van concrete voorbeeldopgaven worden vanaf hoofdstuk 3 per domein de 
onderwerpen benoemd die door studenten als moeilijk worden ervaren. Onder elk 
voorbeeld wordt het goede antwoord gegeven, plus het percentage kandidaten dat dit 
antwoord gaf. Vervolgens wordt in de bijbehorende tabel aangegeven welke foute 
antwoorden vaak voorkomen, een analyse van het foute antwoord en een mogelijke 
verklaring waarom er een fout antwoord is gegeven. De publicatie sluit af met 
voorbeelden van opgaven die door kandidaten goed worden gemaakt.  

 

Het CvE heeft in deze handreiking ervoor gekozen om de voorbeeldopgaven zo 

realistisch mogelijk weer te geven. Om deze reden is gebruik gemaakt van printscreens 

van de examenafnamesoftware Examentester.  

 

Dit is de eerste versie die het CvE van deze handreiking publiceert. Het CvE wil met 

deze publicatie zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van rekendocenten en 

andere onderwijsmakers. Uw op- en aanmerkingen zijn daarom van harte welkom. 

Deze zullen in een volgende versie worden meegenomen. U kunt uw reactie kwijt via 

coe-lijn@cve.nl.  

 

 

 

 

 

  

                                                
1  
Deze publicatie geeft geen dekkend beeld van het examen. Daarvoor wordt verwezen naar de voorbeeldexamens die het 
CvE jaarlijks beschikbaar stelt via Examentester en als html-versie op examenbladmbo.nl.  

mailto:coe-lijn@cve.nl
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2 Algemeen 

2.1 In het kort 

Uit de statistische analyses blijkt dat de volgende type rekenopgaven relatief 

gemakkelijk zijn: 
- contextloze opgaven, dus “kale opgaven” of opgaven met een klein benoemd 

getal (bijvoorbeeld:  hoeveel hectare…); 

- opgaven met geldrekenen. 

 

Uit de statistische analyses blijkt dat de volgende type elementen in de rekenopgaven 

moeilijk zijn: 
- metriek stelsel; 

- schaal, snelheid; 

- breuken en procenten; 

- (tussentijds) afronden. 

 

2.2 Vaak voorkomende foutsoorten 

Vertaling naar oplossingsstrategie 

In het algemeen hebben kandidaten moeite met de vertaling van de context naar een 

oplossingsstrategie. Dat blijkt uit zowel het over het hoofd zien van gegevens in de 

context als uit het verkeerd interpreteren van de gegevens. Het kan dan bijvoorbeeld 

gaan om het berekenen van een enkele reis, waar gevraagd wordt naar een 

retourprijs. 

Ook de instructie wordt niet altijd zorgvuldig gelezen. Het kan dan gaan om 

bijvoorbeeld een afrondinstructie of de eenheid waarin het antwoord gegeven moet 

worden. 
 

Het komt ook regelmatig voor dat kandidaten een onnauwkeurige oplossingsstrategie 

kiezen. Uit de antwoorden blijkt dan dat men de aangetroffen getallen willekeurig 
combineert in rekenkundige bewerkingen.  

Check op antwoord 

Kandidaten controleren vaak niet aan het einde van de berekening of het antwoord ook 

dat is waarnaar gevraagd wordt. 
Ook zijn de ingevulde antwoorden niet altijd realistische antwoorden. Kandidaten 
checken niet of het gevonden antwoord binnen de gegeven context tot de mogelijke 
antwoorden behoort. 

Afronden van geldbedragen 

Bij antwoorden in geldbedragen in euro en centen ronden kandidaten regelmatig ten 

onrechte af op veelvouden van 5 cent. Bij berekeningen van bedragen die zeker niet 

leiden tot contante betalingen, is afronden op veelvouden van 5 cent fout en wordt 

alleen het exacte, op centen afgeronde bedrag goedgekeurd. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij maandelijkse kosten van nutsvoorzieningen of bij aankopen via het internet. 

Bij berekeningen van bedragen die in een winkel betaald moeten worden, wordt zowel 

het exacte antwoord, als het op een veelvoud van 5 cent afgeronde bedrag 

goedgekeurd. 

Prijsaanduidingen op benzinepompen 

Kandidaten zijn onvoldoende bekend met de prijsaanduiding 1.62 9 zoals op 

benzinepompen wordt aangegeven. 
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3 Domein getallen 

Opgaven uit het domein getallen zijn vrijwel altijd kale sommen van het niveau 1F. 

Deze opgaven komen niet voor in de lijst van meest gemaakte fouten. 

In dit document zijn geen voorbeelden uit dit domein opgenomen. 

 

 

 

4 Domein Verhoudingen 

In het domein verhoudingen hebben kandidaten moeite met: 

 Rekenen met procenten in iets complexere contexten. 

– Bijvoorbeeld opgaven waarin eerst 100% moet worden berekend en vervolgens 

een percentage dat is af- of toegenomen.  

– Bijvoorbeeld opgaven waarin percentages boven 100% zijn opgenomen: hoeveel 

korting krijg je als de BTW niet betaald hoeft te worden? Het begrip dat 3 keer 

zoveel overeenkomt met 200% erbij blijkt lastig. 

 Het combineren van twee verschillende verhoudingen; 

 Samengestelde verhoudingsmaten, zoals km/uur of bewoners per km2  
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Voorbeeld 4.1 

 

 
 

 

Goede antwoord: 2,6 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 21% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

2,7  

(11 %) 

Kandidaten hebben ten onrechte 

het gewicht van de kartonnen 

kokers meegenomen in de 

berekening. 

Kandidaten gaan te snel aan het 

rekenen en missen een gegeven. 

Vele antwoorden  De opgave is complex: zowel met 

de verschillende verhoudingen, 

als met gewichten kunnen fouten 

gemaakt worden. 
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Voorbeeld 4.2 

 

 
 

 

Goede antwoord: 4631 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 8% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

5  

(17%) 

Kandidaten hebben bij omrekening 

van 0,004631 km2 naar m2 een 

factor 1000 in plaats van 1.000.000 

gebruikt. 

Kandidaten weten niet hoe ze 

moeten omrekenen in een 

metriek stelsel. 

44 

(12%) 

Kandidaten hebben bij het verschil 

in aantal bewoners per km2 

berekend: 

 

Kandidaten hebben onvoldoende 

inzicht in samengestelde 

(verhoudings)maten. 

De beschikbare getallen worden 

op elkaar gedeeld. 
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Voorbeeld 4.3 

 

 
 

 

Goede antwoord: 20 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 42% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

37  

(8,4%) 

1,4 : 3,8 x 100% = 37% Kandidaten doorzien niet dat 

eerst berekend moet worden 

hoeveel 100% is. 

Kandidaten gebruiken twee 

willekeurige gegeven getallen. 

Geen antwoord 

(5,9%) 

 Kandidaten vinden het lastig om 

vanuit een gegeven percentage 

terug te rekenen naar 100%. 
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Voorbeeld 4.4 

 

 
 

 

Goede antwoord: 351 

Percentage kandidaten met een goed antwoord :51% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

1848 

(17,9%) 

42% van 4400 is 1848 Kandidaten interpreteren de 

gegevens onvolledig. 4400 wordt 

gebruikt als alle geslaagde van 

de sector Economie & Handel. 

352 

(7,0%) 

4400 x 0,19 = 836 

836 x 0,42 = 351,12 

Kandidaten hebben ten onrechte 

naar boven afgerond. In deze 

context is dat niet correct. 
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5 Domein Meten & Meetkunde 

In het domein meten en meetkunde hebben kandidaten moeite met: 

 berekeningen waarin tijd in uren, minuten en seconden omgerekend moet worden 

naar tientallig stelsel of omgekeerd; vooral in combinatie met afstanden in meters 

of kilometers; 

 berekeningen binnen het metriek stelsel, met name bij inhouden;  

 opgaven waarin ruimtelijk inzicht wordt vereist, zoals bij het plaatsen van 

bloembollen in een perk, spijkers op een rand of inpakken van dozen wanneer deze 

op verschillende manieren gestapeld kunnen worden. 

Voorbeeld 5.1 

 
 

Goede antwoord: 6,28 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 13% 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

3,14  

(35%) 

Kandidaten vergeten dat de 

middellijn aan twee kanten met één 

meter toeneemt. 

Kandidaten hebben moeite een 

gegeven te vertalen naar een 

oplossingsstrategie. 

59,66  

(12%) 

Kandidaten berekenen de nieuwe 

omtrek, waarbij vergeten wordt dat 

de middellijn aan twee kanten met 

één meter toeneemt. 

Kandidaten controleren niet of ze 

antwoord geven op de vraag. 
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Voorbeeld 5.2 

 

 
 

 

Goede antwoord: 2 uur en 23 minuten 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 17% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

2 uur en 38 minuten  

(23%) 

Kandidaten berekenen de duur 

correct, maar verzuimen 2,38 uit 

het tientallig stelsel om te rekenen 

naar 2 uur en 23 minuten. 

Kandidaten hebben moeite om 

decimale getallen en tijd in uren, 

minuten en seconden om te 

zetten. 
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Voorbeeld 5.3 

 

 
 

 

Goede antwoord: 5,0 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 18% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

5,3  

(16%) 

Kandidaten vergeten dat de 

spijkers 5 cm van de rand staan: 

3,14 x 170 : 100 = 5,33 

Kandidaten zien een gegeven 

over het hoofd. 

5,2  

(14%) 

Kandidaten vergeten dat aan twee 

kanten 5 cm van de diameter 

afgaat: 

3,14 x 165 : 100 = 5,18 

Kandidaten hebben moeite de 

context te vertalen naar een 

oplossingsstrategie. 

 

Het begrip diameter is 

onvoldoende bekend. 
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Voorbeeld 5.4 

 

 
 

 

Goede antwoord: 86,4 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 13% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

28,8  

(29%) 

Kandidaten rekenen met slechts 

één kraan. 

Kandidaten interpreteren de 

gegevens niet volledig. 
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Voorbeeld 5.5 

 

 
 

 

Goede antwoord: 9 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 42% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

Geen antwoord 

(13,2%) 

 Kandidaten hebben moeite 

met omrekenen van de 

verschillende inhoudsschalen. 

1 

(6,4%) 

90 x 50 x 50 = 225000 cm3 

225000 x 0,04 = 9000 cm3 = 0,9 liter 

Afgerond: 1 liter 

Kandidaten hebben moeite 

met omrekenen van de 

verschillende inhoudsschalen. 
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6 Verbanden 

Kandidaten kunnen over het algemeen goed omgaan met het aflezen van gegevens uit 

grafieken en het ophalen van gegevens uit tabellen. 

Ook het combineren van gegevens die in meerdere tabellen en/of grafieken staan 

levert niet veel problemen op. 

Fouten in dit domein hebben vaak te maken met onderdelen in andere domeinen, zoals 

eenheden die als verhouding gegeven zijn, of percentages die weer in percentages zijn 

onderverdeeld. 

Voorbeeld 6.1 

 

 
 

Goede antwoord: 500.000 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 22% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

1000  

(34%) 

Kandidaten lezen de waarden in de 

grafiek af, zonder vervolgens deze 

waarden te bewerken.  

Kandidaten controleren niet of ze 

antwoord geven op de vraag. 

1500  

(21%) 

Kandidaten lezen 1000 af en tellen 

dat aantal op bij de beginwaarde 

(de gegeven 500). 

Kandidaten begrijpen de gegeven 

schaal niet. 
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Voorbeeld 6.2 

 

 
 

 

Goede antwoord: €20,55 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 49% 

 

 

Meest gegeven 

foute antwoorden 

(percentage) 

Analyse Mogelijke verklaring 

€21,48  

(5,1%) 

De niet-verbruikte inhoud kost 

samen € 21,48 

Kandidaten interpreteren de 

gegevens niet correct 

€20,80 

(4,3%) 

De eerste groep turfjes is als 6x 

geïnterpreteerd 

Kandidaten interpreteren een 

niet-standaard notatie foutief. 
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7 Voorbeelden van opgaven die goed zijn gemaakt 

 

Voorbeeld 7.1 

 

 
 

 

Goede antwoord: 8 uur 51 minuten 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 63% 
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Voorbeeld 7.2 

 

 
 

 

Goede antwoord: €34,15 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 66% 
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Voorbeeld 7.3 

 

 
 

 

Goede antwoord: €4592,00 

Percentage kandidaten met een goed antwoord: 58% 
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