
Voortgezet onderwijs  | Rekentoets 

Weergave en analyse foutieve antwoorden 
voorbeeldtoets 2F 2013

Foutenanalyse rekentoets 2F 
voortgezet onderwijs





Cito  | Arnhem

Foutenanalyse rekentoets 2F 
voortgezet onderwijs
Weergave en analyse foutieve antwoorden 
voorbeeldtoets 2F 2013

Cito  | Arnhem



© Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2014) | 1e versie
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling worden openbaar gemaakt
en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere
elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie
of op welke wijze dan ook.

4 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs



5  

Inhoud
  Voorwoord 7

  Inleiding 9

  Leeswijzer 11

  Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 15

  Bronnen 103



6 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud



Voorw
oord

Voorwoord



8 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Voorwoord
Van je fouten kun je leren. Onder dit motto is het interessant om te kijken naar de fouten die 
leerlingen maken in een toets. Het is bijvoorbeeld zinvol voor een docent om een incorrect 
antwoord dat vaak voorkomt onder de loep te nemen en zich  af te vragen: wat gaat hier mis; 
hoe komt een leerling hier op;  waarom geven zo veel leerlingen dit foutieve antwoord;  welke 
denkstappen zitten daar achter? 

Bij de rekentoets VO krijgen de docenten de antwoorden van de leerlingen niet te zien. Bij de 
schriftelijke examens is dit wel het geval. Hoewel het belangrijkste doel van een examen (en 
ook van de rekentoets) bestaat uit het meten van vaardigheden en deze af te zetten tegen een 
landelijke norm, is kennis van de gegeven antwoorden voor de docent  toch zinvol. Hierdoor 
wordt bijvoorbeeld duidelijk welke leerstof de leerlingen niet beheersen. En als veel leerlingen 
dezelfde fout maken, kan de docent zijn onderwijs daarop aanpassen.

Veel rekendocenten willen de antwoorden graag zien. Om gedeeltelijk aan deze wens tegemoet 
te komen, vindt u in dit document een analyse van de meest voorkomende foutieve antwoorden 
op de opgaven van de voorbeeldtoets 2F 2013. Ook leest u wat mogelijke verklaringen voor deze 
fouten zijn.
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Inleiding
In dit document is gebruik gemaakt van de opgaven uit de voorbeeld-rekentoets 2F uit 2013. 
Gemiddeld werd elke opgave door ruim 26.000 leerlingen uit het vmbo gemaakt (zie tabel 1). 
Hierdoor is het mogelijk een uitgebreid en representatief beeld te krijgen van de antwoorden 
van leerlingen. Zestig van de opgaven uit de rekentoets voortgezet onderwijs 2012 2F zijn in de 
voorbeeldtoets 2013 opgenomen die als pdf te downloaden is op www.cito.nl. Deze pdf bevat 
printscreens van de opgaven zoals leerlingen deze zagen tijdens de officiële afname.  
Dit voorbeeldexamen geeft inzicht in het soort vragen dat in de rekentoets VO gesteld wordt. 

In de hierna volgende foutenanalyse wordt een overzicht gegeven van foutieve antwoorden die 
veel leerlingen gaven. Er is geprobeerd te verklaren hoe de leerlingen waarschijnlijk tot het 
genoemde foute antwoord kwamen. Het is goed om te benadrukken dat het hier gaat om een 
mogelijke verklaring; er zijn geen leerlingen benaderd om dit te verifiëren. Deze verklaringen 
helpen rekendocenten om inzicht te krijgen in denkstappen van leerlingen die leiden tot een 
incorrect antwoord. Vervolgens kunnen zij hieraan aandacht schenken in hun onderwijs. 

Voor de eerste 50 vragen van de voorbeeldtoets zijn mogelijke verklaringen gegeven. De laatste 
tien vragen van de voorbeeldtoets bevatten wel een lijst met de meest gegeven incorrecte 
antwoorden, maar de mogelijke verklaring is achterwege gelaten. Dit geeft lezers de kans om 
zelf te onderzoeken welke incorrecte denkstappen de leerlingen waarschijnlijk maakten.
 
Tabel 1  Gemiddeld aantal respondenten per vraag voor de verschillende leerwegen

Schoolniveau Gemiddeld aantal respondenten per vraag

vmbo basis-beroepsgerichte leerweg 5308

vmbo kader-beroepsgerichte leerweg 7464

vmbo gemengde theoretische leerweg 13506

vmbo totaal 26278
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Leeswijzer
Elke opgave van de toets is uitgewerkt volgens een vast patroon met vaste onderdelen:

Opgave

Elke pagina begint met een afbeelding  van de opgave zoals leerlingen deze tijdens de afname 
zagen. Ook is vermeld of ze een rekenmachine mochten gebruiken.  

Antwoord volgens correctievoorschrift

Vervolgens wordt het correcte antwoord op de vraag vermeld. Dit correcte antwoord is in 
sommige gevallen een interval. Dat betekent dat alle antwoorden die in dit interval vallen, als 
correct werden aangemerkt tijdens de automatische correctie.

Domein

Na het correcte antwoord wordt het domein vermeld waarin de vraag is ondergebracht. 
We onderscheiden vier domeinen:
1 Getallen
2 Meten en Meetkunde
3 Verhoudingen 
4 Verbanden

Vragen kunnen daarnaast in een context geplaatst zijn of contextloos zijn. Lees de Rekentoets-
wijzer 2F (2011) op www.examenblad.nl voor meer uitleg over de inhoud van de domeinen en 
de betekenis van een contextopgave of contextloze opgave.

Resultaten per niveau in % 

Vervolgens ziet u een visuele weergave van de prestaties van leerlingen in de verschillende 
leerwegen op de desbetreffende vraag. De antwoorden zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
‘correct’, ‘veel voorkomende fout’ en ‘zeldzame fout’. Deze drie categorieën staan in een balk 
(zie figuur 1). Bij elke vraag tonen we voor elk van de drie leerwegen een balk: BB, KB en GT.  
De getallen in de balk zijn afgeronde percentages. Het getal 18 betekent dat 18 procent van de 
leerlingen die deze vraag hebben gezien een antwoord gaven dat in deze categorie valt.  
Er wordt hier gesproken over ‘gezien’ en niet ‘gemaakt’ omdat er leerlingen zijn die naar de 
volgende vraag gingen zonder een antwoord in te voeren. In zo’n geval is het niet met zekerheid 
te zeggen dat ze de vraag gelezen hebben en/of probeerden de vraag te maken. Tevens zijn 
links van de balk de aantallen leerlingen (N=) per schoolniveau genoemd die de vraag hebben 
gezien.

Figuur 1  Voorbeeld van een balk voor resultaten per onderwijsniveau in % 

BB
(N=12345) 32 56 12
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32   Het linker deel van de balk toont het percentage leerlingen dat de vraag correct heeft 
beantwoord.

56   Als een fout antwoord door meer dan 1% van de leerlingen werd gegeven, noemen we 
dit een veel voorkomend fout antwoord. De veel voorkomende foute antwoorden 
staan in de tabel onder de balken. In het middelste deel van de balk staat het 
percentage leerlingen dat een veel voorkomend fout antwoord gaf. 

12   Het rechter deel van de balk toont het percentage leerlingen dat een niet vaak 
voorkomend fout antwoord gaf.

Met de drie balken is in één oogopslag het antwoordgedrag van de leerlingen te zien. Een groot 
linkerdeel correspondeert met een makkelijke opgave. Een groot middenstuk correspondeert 
met de situatie dat veel leerlingen bij deze vraag een fout maakten die veel medeleerlingen ook 
maakten. Denk hierbij aan een relatief gesloten vraag, waarbij de leerlingen een beperkt aantal 
‘voor de hand liggende’ verkeerde denkrichtingen gebruikten. Dit gebeurt natuurlijk in extreme 
mate bij meerkeuzevragen. Een groot rechterdeel van de balk toont de situatie waarbij het 
antwoordgedrag ‘alle kanten op ging’. Dit zijn open vragen waarbij de leerlingen op veel 
verschillende manieren tot hun antwoord kwamen. 

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31714)

Mogelijke verklaring

1020 2,9 Het antwoord 1020 kan verkregen worden wanneer in de optelsom wordt vergeten 

om over het honderdtal  te gaan. 

1110 2,7 Het antwoord 1110 kan verkregen worden wanneer een tiental wordt 

Figuur 2  Een deel van een foutenanalyse

Een tabel met de foute antwoorden door minstens 1% van de  leerlingen gegeven (zie figuur 2) 
is het laatste onderdeel. De belangrijkste motivatie voor deze ondergrens is dat alleen fouten 
die relatief veel voorkomen interessant zijn voor documentatie. Het is bovendien vaak lastiger 
een mogelijke verklaring te geven voor de foute antwoorden die heel weinig leerlingen geven. 
De ondergrens van 1% is vrij laag, dit om de mogelijkheid open te houden voor interessante 
antwoorden die door een kleine maar relevante groep gegeven zijn. De analyse van de fouten is 
niet opgesplitst naar schoolniveau. Het is misschien wel mogelijk om bij een nadere analyse te 
onderzoeken of BB- leerlingen andere oplossingsstrategieën hebben dan GT-leerlingen.  
Maar voor de scope van deze foutenanalyse ging dat te ver. 

De eerste kolom van de tabel toont het foute antwoord. Bij sommige vragen kan ook ‘blanco’ in 
de tabel staan. Dit betreft de groep leerlingen die de vraag wel gezien heeft, maar geen 
antwoord heeft ingevuld. De tweede kolom geeft in percentages weer hoeveel leerlingen dit 
antwoord gaven. Boven de kolom staat hoeveel leerlingen in totaal deze vraag gezien hebben 
(N=). In de derde kolom geven we een mogelijke verklaring voor het gegeven foute antwoord. 
Bij de analyse van de foute antwoorden is zo zorgvuldig mogelijk gezocht naar een plausibele 
verklaring. We konden niet altijd een eenduidige plausibele verklaring voor de gemaakte fout 
vinden. Dit is dan ook als zodanig in de tabel vermeld.
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Vraag 1 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1120

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31714)

Mogelijke verklaring

1020 2,9 Het antwoord 1020 kan verkregen worden wanneer in de optelsom wordt vergeten 

om over het honderdtal te gaan. 

1110 2,7 Het antwoord 1110 kan verkregen worden wanneer een tiental wordt vergeten in 

de optelsom.

1220 1,6 Het antwoord 1220 kan een resultaat zijn van een extra honderdtal rekenen in de 

optelsom. 

KB
(N=9330)

BB
(N=6468)

GT 
(N=15916)

79 10 11

84 8 8

87 7 6

Weergave en analyse foutieve 
antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013
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Vraag 2 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 2280

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=33344)

Mogelijke verklaring

3800 33,1 Het antwoord kan beredeneerd zijn vanuit een berekening van 2,5 x 1520, waarbij 

2,5 maal het aantal van hardlopers van 2012 is uitgerekend. De berekening  

1520 + 1,5 x 1520 kan ook een verklaring voor dit antwoord zijn. Er is anderhalf keer 

het aantal hardlopers berekend ten opzichte van 2012, maar dit aantal is opgeteld 

bij het aantal hardlopers van 2012 waardoor hardlopers nu dubbel gerekend zijn.

4560 1,5 Het antwoord kan verkregen worden door 1520 x 3 te berekenen. Waarom 

leerlingen kiezen om dit te vermenigvuldigen met 3 is niet duidelijk. Mogelijk 

kennen zij het begrip anderhalf keer niet goed genoeg om er mee te rekenen. 

2660 1,4 De berekening 1500 x 1,75 komt uit op 2660. De reden waarom leerlingen kiezen 

om dit te vermenigvuldigen met 1,75 is niet duidelijk. Mogelijk kennen zij het begrip 

anderhalf keer niet goed genoeg om er mee te rekenen. 

3040 1,1 Het antwoord komt voort uit een berekening van 1520 x 2. Mogelijk kennen 

leerlingen het begrip anderhalf keer niet goed genoeg om er mee te rekenen.  

Als leerlingen er niet op komen om te vermenigvuldigen met 1,5, dan is 2 

mogelijkerwijs het meest voor de hand liggende getal om te gebruiken. 

KB
(N=10973)

BB
(N=6465)

GT 
(N=15906)

32 42 26

43 42 15

56 34 10
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Vraag 3 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 7

Domein | Meten en Meetkunde 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=9453)

BB
(N=5981)

GT 
(N=15672)

21 57 22

35 49 16

45 41 14
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Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31106)

Mogelijke verklaring

12 7,4 Leerlingen kunnen correct hebben berekend dat er 12 schoteltjes op één dienblad 

passen, maar niet hoeveel dienbladen nodig zijn voor 80 schoteltjes. Mogelijk 

hebben zij alleen de afbeelding bekeken en de opgavetekst niet goed gelezen. 

180 6,8 Leerlingen kunnen de oppervlakte van één dienblad hebben berekend:  

60 cm x 45 cm = 2700 cm2. Vervolgens hebben zij gedeeld door de diameter van 

een schoteltje: 2700 cm2 / 15 cm = 180 cm. Deze berekening wijst op iets 

berekenen met betrekking van de getallen uit de opgave, maar niet weten wat.

20 3,4 Wanneer 80 schoteltjes worden gedeeld door 4 komen leerlingen uit op 20. 

Mogelijk zijn zij gekomen op 4 door de lengte van het dienblad te delen door de 

diameter van een schoteltje. Leerlingen hebben hier enkel de lengte van het 

dienblad meegenomen in de berekening. 

5 3,3 Wanneer leerlingen 4 x 4 hebben berekend, passen er 16 schoteltjes op één 

dienblad. Voor 80 schotels zijn 5 dienbladen nodig. Mogelijk hebben leerlingen 

geschat hoeveel schoteltjes er in de lengte en breedte van één dienblad passen. 

3 3,1 Wanneer de breedte van het dienblad gedeeld wordt door de diameter van een 

schoteltje, komen leerlingen uit op 3. Zij hebben enkel berekend dat in de breedte 

van één dienblad 3 schoteltjes passen. 

2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 

11 / 14 / 15 / 18 

19,6 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.

blanco 1,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld. 
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Vraag 4 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 60

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31719)

Mogelijke verklaring

6 / 600 21,6 Leerlingen hebben 4,5 kuub niet met het juiste aantal nullen omgerekend. Bij het 

antwoord 6 een nul te weinig en bij het antwoord 600 een nul te veel.

16 / 17 10,8 De antwoorden kunnen voortkomen uit de berekening: 75 liter / 4,5 kuub = 16,667, 

waarbij verschillend is afgerond. 

337,5 1,1 Door de getallen 4,5 kuub en 75 liter met elkaar te vermenigvuldig is de uitkomst 

337,5. 

5 / 12 / 20 / 15 / 

8 / 10 / 7

8,7 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 6,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=9341)

BB
(N=6457)

GT 
(N=15921)

19 59 22

30 51 19

39 41 20
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Vraag 5 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 9

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=27202)

Mogelijke verklaring

2,25 8,3 Leerlingen hebben de helft van 4,50 uitgerekend.

 

5 3,1 Leerlingen kunnen 4,50 en 0,50 hebben opgeteld in plaats van deze getallen door 

elkaar te delen. 

8 1,6 Wanneer 4 wordt gedeeld door 0,50 komen leerlingen uit op het antwoord 8.  

De overgebleven 0,50 van 4,50 is niet meegenomen in de deze berekening. 

4 1,6 Leerlingen kunnen 0,50 hebben afgetrokken van 4,50 in plaats van deze getallen 

door elkaar te delen.

8,5 1,6 Wanneer 4 wordt gedeeld door 0,50 komen leerlingen uit op het antwoord 8.  

Het kan zijn dat de overgebleven 0,50 van 4,50 hier bij is opgeteld. 

blanco 1,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=4824)

BB
(N=6471)

GT 
(N=15907)

57 26 17

67 20 13

73 16 11
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Vraag 6 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 93 tot en met 95

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22319)

Mogelijke verklaring

94608000 14,7 Het antwoord is niet omgerekend naar miljoenen.

1576800 3,5 Leerlingen kunnen de berekening van seconden naar minuten niet hebben 

uitgevoerd: 3 mensen x 60 seconden x 24 uur x 365 dagen = 1 576 800 mensen. 

1095 2,3 Leerlingen kunnen de berekeningen van seconden naar jaren niet hebben 

uitgevoerd: 3 mensen x 365 dagen = 1095 mensen. 

31536000 1,7 Leerlingen kunnen de berekening hebben uitgevoerd voor een toename van de 

wereldbevolking met 1 mens per seconde in plaats van 3 mensen per seconde:  

60 seconden x 60 minuten x 24 uren x 365 dagen = 31 536 000 mensen.

3 1,3 Leerlingen kunnen 3 uit de afbeelding hebben overgenomen. 

105120 / 

92275200 / 

94348800

2,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 4,4 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=6859)

BB
(N=4622)

GT 
(N=10838)

1 34 65

10 33 57

20 35 45
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Vraag 7 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1695

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=9341)

BB
(N=6481)

GT 
(N=15894)

7 43 50

17 44 39

26 44 30
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Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31716)

Mogelijke verklaring

1672,50 14,3 In het antwoord zijn de overige kosten niet meegerekend: 2 x € 669 = € 1338,  

€ 669 / 2 = € 334,5, € 669 + € 334,5 = € 1672,50. 

1717,5(0) 6,2 In het antwoord zijn de overige kosten tweemaal meegerekend: € 669 = € 1338,  

€ 669 / 2 = € 334,5, € 669 + € 334,5 + € 45= € 1717,50. 

691,5(0) 6,1 In het antwoord zijn de prijs van de reis voor één persoon en de overige kosten 

berekend: € 669 + € 22,50 = € 691,50.

669 3,2 Het antwoord is de prijs van de reis voor één persoon zonder de overige kosten. 

45 3,0 Het antwoord bestaat uit tweemaal de overige kosten voor de reis, zonder de prijs 

van de reis zelf. 

714 2,3 In het antwoord zijn de kosten van een reis voor één persoon en tweemaal de 

overige kosten berekend: € 669 + € 45 = € 714. 

22,50 1,9 Het antwoord bestaat uit de overige kosten voor de reis, zonder de prijs van de reis 

zelf

blanco 6,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.
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Vraag 8 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | 24

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31698)

Mogelijke verklaring

24000 15,6 Bij het antwoord is in de berekening van de waterinhoud geen omrekening gemaakt 

naar aantallen liters: 72000 cm3 / 3 liter = 24000. 

240 / 2400 15,8 Bij deze antwoorden is de omrekening van de waterinhoud naar aantallen liters  

niet goed gedaan. Leerlingen kunnen hebben gedacht dat 72 000 cm3 720 liter of 

7200 liter is. 

72 1,9 Het antwoord bestaat uit het aantal liters dat in het aquarium past en niet het 

aantal vissen dat in deze liters past. 

2 / 10 / 20 5,0 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=9335)

BB
(N=6468)

GT 
(N=15895)

27 52 21

38 43 19

49 41 10
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Vraag 9 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 34

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31703)

Mogelijke verklaring

35 2,3 Leerlingen kunnen iets minder dan de helft van 85 hebben uitgerekend. 

32 2,1 Het antwoord is de uitkomst van 40% van 80. De overgebleven 5 van 85 is niet 

meegenomen in deze berekening. 

40 1,6 Leerlingen kunnen iets minder dan de helft van 85 hebben uitgerekend. Een andere 

verklaring kan zijn dat leerlingen niet goed weten wat 40% is of hoe dat berekend 

moet worden en daarom 40 hebben overgenomen uit de vraag. 

26 / 30 / 36 /  

38 / 45 / 51 

7,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 4,1 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=9331)

BB
(N=6474)

GT 
(N=15898)

33 33 34

54 19 27

69 12 19
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Vraag 10 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 320 

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6877)

BB
(N=4629)

GT 
(N=10843)

17 60 23

33 50 17

52 33 15
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Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22349)

Mogelijke verklaring

300 30,7 Leerlingen kunnen hebben beredeneerd dat het snoep scheppen per een vaste 

hoeveelheid van 100 gram gaat. Diana houdt € 6 - € 3,60 = € 2,40 over om snoep 

mee te kopen. Leerlingen kunnen uitgerekend hebben dat € 0,75 driemaal in € 2,40 

past en dat Diana 300 gram snoep kan kopen. 

3,2 5,8 Leerlingen hebben berekend dat € 0,75 3,2 keer in € 2,40 past. Zij hebben 3,2 niet 

omgerekend naar grammen.

3 2,0 Leerlingen hebben berekend dat € 0,75 3,2 keer in € 2,40 past. Zij hebben 3,2 niet 

omgerekend naar grammen en afgerond op een heel getal.

200 1,8 Bij dit antwoord is mogelijk afgerond naar een rond bedrag: € 6 - € 3,60 = € 2,40, dat 

zijn 2 hele euro’s. Leerlingen kunnen hebben beredeneerd dat het snoep scheppen 

per een vaste hoeveelheid van 100 gram gaat. Zij kunnen hebben uitgerekend dat  

€ 0,75 tweemaal in € 2,00 past en dat Diana 200 gram snoep kan kopen.

200 / 325 /  

350 / 400 

5,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.



29 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 11 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 1124,55 tot en met 1125

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31715)

Mogelijke verklaring

891,31 6,1 In dit antwoord is een verkeerde Velux Dakraam met een prijs van € 749,- 

meegenomen: € 749 x 1,19 = € 891,31.

179,55 3,2 Leerlingen hebben € 945 x 0,19 = € 179,55 berekend. In het antwoord is enkel de 

BTW berekend en niet de prijs van het Velux Dakraam inclusief de BTW. 

945 2,3 Het antwoord bestaat uit de prijs voor het gevraagde type Velux Dakraam exclusief 

BTW. 

765,45 1,3 Leerlingen hebben € 945 x 0,81= € 765,45 berekend. In plaats van 19% BTW bij de 

prijs van het Velux Dakraam à € 945,- te rekenen, wordt er 19% van de prijs 

afgehaald. 

blanco 2,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=9323)

BB
(N=6477)

GT 
(N=15915)

32 30 38

57 17 26

75 12 13



30 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 12 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 08:04 uur

Domein | Verbanden 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=9561)

BB
(N=6046)

GT 
(N=16282)

40 39 21

56 30 14

63 28 9



31 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31889)

Mogelijke verklaring

8:22 14 Leerlingen kunnen de looptijd vanaf de bushalte naar het werk van Frederique niet 

hebben berekend en daarom de bus van 08:22 uur als uiterlijke bus hebben 

gekozen. Het is ook mogelijk dat leerlingen grofweg een vertrek van ongeveer een 

half uur voor de werktijd van Frederique hebben genomen. 

8:19 5,2 Opgeteld heeft Frederique 36 minuten + 5 minuten = 41 minuten nodig voor haar 

reis. Wanneer 41 minuten voor 09:00 uur wordt berekend, zou Frederique om 08:19 

uur de bus moeten nemen. 

8:52 2,2 Leerlingen kunnen hebben berekend op welk tijdstip Frederique uit de bus moet 

stappen. Mogelijk zien leerlingen 08:52 uur als het tijdstip waarop de bus bij de 

halte van het werk van Frederique is. 

8:37 1,4 Leerlingen kunnen grofweg een vertrek van ongeveer een half uur voor de werktijd 

van Frederique hebben genomen.

blanco 2,1 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



32 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 13 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 60

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30811)

Mogelijke verklaring 

0,6 / 6 / 600 / 

6000

59,4 Leerlingen weten wellicht niet exact hoeveel een ton is en komen daarom op 

foutieve antwoorden uit. 

2,5 2,1 Het antwoord bestaat uit de verwerking van de machine per uur en niet per dag.

 

KB
(N=8898)

BB
(N=6240)

GT 
(N=15673)

14 72 14

24 66 10

34 58 8



33 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 14 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 47,5

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N= 30769)

Mogelijke verklaring

47500000 / 

4750 / 475 / 

47500 / 475000 

21,9 Deze antwoorden duiden op een foutieve omrekening van cm2 naar m2. Bij het 

antwoord 47500000 is er helemaal niet omgerekend naar m2. 

27000 2,6 Het antwoord bestaat uit een optelling van de verschillende afmetingen die 

aangegeven staan op de kaart: 8500 cm + 7000 cm + 5500 cm + 3000 cm + 3000 cm 

= 27000 cm. 

18500 2,0 Het antwoord bestaat uit een optelling van verschillende afmetingen die 

aangegeven staan op de kaart: 8500 cm + 7000 cm + 3000 cm = 18500 cm. 

2400 / 31000 / 

59500000

4,8 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 5,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=8896)

BB
(N=6205)

GT 
(N=15668)

4 33 63

11 35 54

21 39 40



34 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 15 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 21-05

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30868)

Mogelijke verklaring

22-05 28,4 Leerlingen kunnen voor de maand april 31 dagen geteld hebben in plaats van 

30 dagen. 

23-05 5,0 Leerlingen kunnen voor de maand april 31 dagen geteld hebben in plaats van  

30 dagen. Tevens kan het zijn dat leerlingen hebben beredeneerd dat de oma van 

Patrick de dag na de laatste pil op controle moet komen. 

24-04; 10-04; 

25-04; 23-04;

22-06; 24-05;

20-05; 12-05

14,2 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

Waarschijnlijk is een combinatie aan fouten gemaakt, zoals verkeerd aantal dagen 

voor de maanden rekenen, maanden vergeten, verkeerd optellen en aftrekken of 

verkeerd lezen.

blanco 6,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=8565)

BB
(N=5874)

GT 
(N=16429)

4 46 50

5 55 40

8 60 32



35 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 16 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1200

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20446)

Mogelijke verklaring

840 7,3 Leerlingen hebben de getallen gesplitst en hebben (40 x 20) + (8 x 5) = 840 

uitgerekend. Zij hebben de volgende berekeningen niet gedaan: 40 x 5 = 200 en  

8 x 20 = 160.

336 1,4 Leerlingen hebben de getallen gesplitst en hebben (48 x 5) + (48 x 2) = 336 

uitgerekend. Zij hadden 48 x 20 moeten uitrekenen. 

1000 1,2 Leerlingen kunnen 40 x 5 niet hebben uitgerekend, waardoor 200 ontbreekt in het 

antwoord. 

1100 1,1 Leerlingen kunnen de getallen splitst hebben in 40 x 25 en 8 x 25. In de berekening 

kan de rekenfout gemaakt zijn: 8 x 25 = 100. 

120 3,3 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 1,1 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=6028)

BB
(N=3660)

GT 
(N=10758)

42 24 34

58 17 25

68 12 20



36 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 17 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31714)

Mogelijke verklaring 

B 5,3 De maat dm klinkt voor leerlingen die het antwoord niet weten of twijfelen wellicht 

aannemelijker en/of bekender dan de maten hm en mm. 

D 3,9 Het is mogelijk dat leerlingen die alternatief D kozen de vraag letterlijk namen en 

de afmetingen op het beeldscherm (tijdens de toetsafname) hebben genomen.

A 1,1 Overige leerlingen kozen voor alternatief A. 

KB
(N=9446)

BB
(N=6116)

GT 
(N=16152)

83 16 1

89 10 1

92 7 1



37 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 18 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 8,90

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=2048)

BB
(N=6055)

GT 
(N=16278)

40 35 25

59 24 17

72 16 12



38 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=24381)

Mogelijke verklaring

12,46 10,3 Leerlingen hebben niet alle informatie uit de afbeelding gebruikt. In het antwoord is 

de aanbieding niet meegenomen, en hebben leerlingen 14 x € 0,89 = € 12,46 

uitgerekend. 

10,68 4,4 Leerlingen hebben in de berekening niet meegenomen dat de aanbieding een 

verhouding aangeeft. De aanbieding “6 halen 4 betalen” is opgevat als  

“2 Doornenburgse jongens zijn gratis”. Leerlingen hebben 12 x € 0,89 = € 10,68 

berekend.

7,12 2,9 Leerlingen kunnen hebben beredeneerd dat van de 12 Doornenburgse jongens er 8 

betaald moeten worden: 8 x € 0,89 = € 7,12. In deze berekening zijn de overige  

2 Doornenburgse jongens (om tot het aantal van 14 te komen) niet meegerekend. 

 

5,34 2,5 Het antwoord komt voort uit de volgende berekening: 6 x € 0,89 = € 5,34. Leerlingen 

hebben uitgerekend wat Josine voor 6 Doornenburgse jongens moet betalen, maar 

hebben de overige 8 Doornenburgse jongens niet meegerekend. 

8,01 1,0 Leerlingen kunnen hebben beredeneerd dat van de 12 Doornenburgse jongens er 8 

betaald moeten worden. Over de overige 2 Doornenburgse jongens is getracht 

dezelfde korting te berekenen, maar wat is deze korting als er maar 2 gekocht 

worden? Wanneer leerlingen in dit geval kozen om er maar 1 te rekenen, zijn er in 

totaal 9 Doornenburgse jongens betaald. 

blanco 1,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



39 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 19 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31716)

Mogelijke verklaring 

D 51,3 Door de complexiteit van de vraagstelling is het wellicht voor leerlingen onduidelijk 

wat er gevraagd wordt. Mogelijk is de vraag opgevat als: Wat moet de pizza-

bezorger teruggeven? Het antwoord hierop is € 2,75.

B 3,2 Leerlingen kunnen bij het uitrekenen van het verschil tussen € 20 en € 17,25 een 

rekenfout hebben gemaakt: € 20 - € 17 = € 3. In plaats van 0,25 cent er vanaf te 

trekken is 0,25 cent erbij opgeteld en zijn leerlingen op € 3,25 uitgekomen. Met de 

berekening : € 5 - € 3,25 komen leerlingen uit op alternatief B. 

A 1,8 Om voor alternatief A te kiezen, kan het zijn dat leerlingen € 20 - € 17,25 = € 3,75 

hebben uitgerekend in plaats van € 2,75. Met de berekening : € 5 - € 3,75 komen 

leerlingen uit op alternatief A.

KB
(N=9436)

BB
(N=6111)

GT 
(N=16169)

29 70

39 60

49 50

1

1

1



40 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 20 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 100

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20454)

Mogelijke verklaring

220 3,7 Leerlingen kunnen eerst 76 – 60 = 16 hebben uitgerekend en vervolgens:  

236 – 16 = 220. 

200 1,8 Leerlingen kunnen hebben geleend bij het honderdtal. Wanneer in de verdere 

berekening niet mee wordt genomen dat 2 van 236 vanwege het lenen in een 1 

veranderd is, komt het antwoord op 200 uit.

90 1,8 Leerlingen kunnen eerst 236 – 76 = 150 hebben uitgerekend en vervolgens:  

150 – 60 = 90. 

80 1,7 Leerlingen kunnen de 2 van 236 weggelaten/afgedekt hebben en 76 – 36 = 40 

hebben uitgerekend. Omdat er in deze berekening één honderdtal is teruggegaan, 

hebben leerlingen niet 200 maar 100 teruggeplaatst en komen op 140 uit. 

Vervolgens is 140 – 60 = 80 uitgerekend. 

Het antwoord kan ook ontstaan zijn door incorrect rekenen op de lege getallenlijn: 

van 236 een sprong van 36 terug naar 200, nog een sprong van 40 terug waarbij 

leerlingen uitkomen op 140 in plaats van 160. Vervolgens is 140 – 60 = 80 

uitgerekend.

106 1,0 Leerlingen kunnen 236 – 76 = 166 hebben berekend, waarbij 6 – 6 niet correct is 

berekend of genoteerd, gevolgd door 166 – 60 = 106.

KB
(N=6036)

BB
(N=3658)

GT 
(N=10760)

69 17

79 11

84 10

14

10

6



41 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 21 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 225

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6030)

BB
(N=3657)

GT 
(N=10765)

16 73

37 53

58 30

11

10

12



42 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20452)

Mogelijke verklaring

100 20 Leerlingen kunnen beredeneerd hebben dat er 200 gram minder rozijnen gebruikt 

moest worden, omdat er ook 200 gram minder bloem in het beslag gaat. Daarmee 

komen leerlingen uit op 100 gram rozijnen.

200 7,4 De vraag kan gelezen zijn als: Hoeveel gram bloem heeft zij nog nodig?  

De berekening is: 800 gram – 600 gram = 200 gram. 

500 3,0 Leerlingen kunnen beredeneerd hebben dat er 200 gram minder rozijnen gebruikt 

moeten worden, omdat er ook 200 gram minder bloem in het beslag gaat. In plaats 

van 200 gram rozijnen van de oorspronkelijke 300 gram rozijnen af te trekken, 

hebben leerlingen deze hoeveelheid er bij opgeteld. 

75 2,1 Het antwoord is de hoeveelheid rozijnen die van de oorspronkelijke hoeveelheid 

rozijnen (300 gram) afgetrokken moet worden. 

300 1,1 De vraag kan gelezen zijn als: Hoeveel gram rozijnen heeft zij nodig? Het antwoord 

300 kan uit de context afgelezen zijn. 

150 / 250 7,9 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.

blanco 1,3 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



43 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 22 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B

Domein | Verbanden 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31729)

Mogelijke verklaring

D 27,1 Leerlingen kunnen voor alternatief D kiezen wanneer zij de vraag niet juist hebben 

geïnterpreteerd. In absolute zin is het aantal kampeerplaatsen met 100 gestegen in 

het jaar 2010.

Een andere foutieve interpretatie van de vraag kan zijn dat in 2010 de meeste 

kampeerplaatsen op de camping aanwezig waren en leerlingen dit als 100% (alle 

kampeerplaatsen) hebben opgevat.

A 6,5 Leerlingen kunnen voor alternatief A gekozen hebben naar aanleiding van de 

laatste twee woorden uit de vraag: ‘jaar ervoor’. Het jaar voor de stijging van 100% 

was 2007. 

Ook kunnen leerlingen hebben verondersteld dat de stijging in 2007 heeft 

plaatsgevonden, maar in 2008 is gemeten of zichtbaar is geworden (bijvoorbeeld 

als er op 01-01-2008 is gemeten).

C 4,8 Overige leerlingen kozen voor alternatief C.

KB
(N=9450)

BB
(N=6118)

GT 
(N=16161)

35 64

56 43

72 27

1

1

1



44 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 23 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 23:15 uur

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6297)

BB
(N=4006)

GT 
(N=10912)

17 49

28 46

39 41

34

26

20



45 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21215)

Mogelijke verklaring

(0)6:00 10,5 Leerlingen kunnen mogelijk 3 uur per podium gerekend hebben. Het optreden op 

het laatste podium begint in dit geval om 06:00 uur. 

(0)9:00 6,9 Leerlingen kunnen 3 uur per podium gerekend hebben en een berekening gemaakt 

voor 4 podiums. Het totale concert duurt met deze berekening 12 uur, waardoor 

leerlingen op het antwoord 09:00 uitkomen.

23:25 4,6 Leerlingen kunnen berekend hebben hoe lang Anouk op één podium staat en 

hebben 0,75 uur niet omgezet naar 45 minuten. In dat geval duurt de optreden op  

3 podia 225 minuten wat door leerlingen geïnterpreteerd kan zijn als 2 uur en  

25 minuten. Het concert op het laatste podium begint om 23:25. 

(0)0:45 5,3 Leerlingen hebben de tijd berekend dat Anouk op één podium staat. 

00:00/24:00 4,4 De antwoorden zijn de eindtijd van het concert. Leerlingen kunnen de eindtijd van 

het concert hebben berekend of hier nog het laatste concert van af willen trekken, 

maar dit niet hebben gedaan. 

22:15 1,7 Het antwoord lijkt een resultaat te zijn van het vergeten van een uur in de 

berekening.

22:30 1,7 Leerlingen kunnen de start van het concert op het derde podium berekend hebben 

in plaats van de start op het vierde podium. 

23:00 1,4 Leerlingen kunnen gerekend hebben met 3 podiums in plaats van 4. Of met een 

concert van 4 uur in plaats van 3 uur. Hierdoor zouden zij berekend hebben dat één 

optreden op één podium een uur duurt. Met het rekenen met deze getallen komen 

leerlingen uit op 23:00 uur.

11:15 1,2 Het antwoord lijkt een resultaat van een foutieve tijdnotering. Leerlingen hebben 

mogelijkerwijs de ochtendtijd vermeld in plaats van de avondtijd.

0:75 1,0 Het antwoord lijkt een resultaat van een foutieve tijdnotering van de duur van één 

concert. Vijfenveertig minuten is opgeschreven als 0:75 minuten. 

blanco 1,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



46 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 24 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | 3,13

Domein | Verhoudingen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29673)

Mogelijke verklaring

3,12 2,2 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij een vierde deel berekenen 

van 0,52 en op 0,12 zijn uitgekomen in plaats van 0,13. 

4,13 1,8 Leerlingen hebben hier mogelijk een derde deel van 12 berekend in plaats van een 

vierde deel. 

3 1,6 Mogelijk hebben leerlingen alleen een vierde deel berekend van 12, maar hebben 

vervolgens geen vierde deel van 0,52 uitgerekend. 

3,14 1,5 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij een vierde deel berekenen 

van 0,52 en op 0,14 zijn uitgekomen in plaats van 0,13.

blanco 5,4 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=8009)

BB
(N=5918)

GT 
(N=15746)

35 30

57 13

74 6

35

30

20



47 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 25 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 625

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6033)

BB
(N=3653)

GT 
(N=10769)

26 46

46 32

60 24

28

22

16



48 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20455)

Mogelijke verklaring

1250 10,6 Om tot het goede antwoord te komen, moeten leerlingen 10 000 cm2 viermaal 

delen door 2. Om tot het antwoord 1250 cm2 te komen, is er één keer te weinig door 

2 gedeeld. Wellicht hebben leerlingen gedacht dat het A1-formaat het 

uitgangspunt was. Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen hebben gezien dat 

het stuk boven het vak met de notatie A4 ook een A4 is. Mogelijk hebben leerlingen 

daarom het eindantwoord 625 cm2 maal 2 gedaan en zijn op 1250 cm2 uitgekomen.

5000 4,4 Mogelijk dachten leerlingen dat het A1-formaat berekend moest worden.  

Zij hebben de gegeven 10 000 cm2 eenmaal door 2 gedeeld. 

2500 4,0 Het antwoord is het resultaat van een deling van 10 000 cm2 door 4. Leerlingen 

kunnen gekeken hebben hoe vaak zij moesten delen (4x) en hebben toen de 10 000 

cm2 door 4 gedeeld in plaats van viermaal achtereenvolgend te delen door 2.

2000 2,3 Leerlingen komen op het antwoord uit als zij 10 000 cm2 gedeeld hebben door 5. 

Leerlingen kunnen beredeneerd hebben dat zij door 5 moesten delen omdat er 5 

vakken in de afbeelding te zien zijn. 

6250 1,3 Leerlingen komen op het antwoord doordat zij hebben gerekend met 100 000 cm2 

in plaats van 10 000 cm2.

10 / 100 / 500 / 

1000 

4,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 3,6 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



49 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 26 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 40 

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=9442)

BB
(N=6123)

GT 
(N=16150)

28 47

47 32

65 18

25

21

17



50 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31715)

Mogelijke verklaring

60 6,3 Leerlingen kunnen de gehele jerrycan met 12 liter als uitgangspunt hebben 

genomen: 12 000 ml / 200 ml = 60 bekertjes.

20 3,3 Leerlingen kunnen 1/3 hebben berekend van 12 liter en berekend hebben hoeveel 

bekertjes gevuld kunnen worden: 4000 ml / 200 ml = 20 bekertjes. 

400 2,8 Leerlingen kunnen 2/3 van 12 liter verkeerd hebben omgerekend naar milliliter:  

80 000 ml / 200 ml = 400 bekertjes. 

16 1,6 Leerlingen kunnen 1/3 van 12 liter = 4 liter hebben berekend. Deze 4 liter is 

vervolgens bij 12 liter opgeteld, omdat leerlingen wellicht in de veronderstelling 

waren dat de volledige inhoud van de jerrycan berekend moest worden. 

25 1,6 Leerlingen kunnen 2/3 van 12 liter = 8 liter hebben berekend. Deze uitkomst is niet 

omgerekend naar milliliter. Vervolgens is wellicht de deling is verkeerd om 

uitgevoerd: 200 ml / 8 = 25 bekertjes.

30 1,6 Leerlingen kunnen de helft van 12 liter berekend hebben en vervolgens:  

6000 ml / 200 ml = 30 bekertjes. 

45 1,5 Leerlingen kunnen verkeerd hebben gerekend met een breuk. Leerlingen kunnen 

1/3 van 12 liter berekend hebben als 3 liter en vervolgens: 12 liter - 3 liter = 9 liter = 

9000 ml, 9000 ml / 200 ml = 45 bekertjes.

8 1,4 Leerlingen kunnen niet verder hebben gerekend dan 2/3 van 12 liter = 8 liter.

4 1,4 Leerlingen kunnen verkeerd hebben omgerekend van liters naar milliliters. Acht liter 

hebben zij naar 800 ml omgerekend: 800 ml / 200 ml= 4 bekertjes.

50 1,3 Leerlingen kunnen 1/3 van 12 liter = 4 liter hebben berekend. Met 4 liter hebben zij 

verder gerekend zonder om te zetten naar milliliter. Vervolgens is wellicht de deling 

is verkeerd om uitgevoerd: 200 ml / 4 = 50 bekertjes. 

6 1,1 Leerlingen kunnen gerekend hebben met de gehele 12 liter en verkeerd hebben 

omgerekend van liters naar milliliters: 12 liter = 1200 ml, 1200 ml / 200 ml =  

6 bekertjes. 

80 1,0 Leerlingen kunnen niet verder hebben gerekend dan 2/3 van 12 liter = 8 liter en dit 

antwoord hebben willen omrekenen naar liters. 

blanco 2,8 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



51 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 27 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 40

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6017)

BB
(N=3654)

GT 
(N=10765)

7 63

18 50

33 36

30

32

31



52 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20436)

Mogelijke verklaring

60 6,3 Leerlingen hebben waarschijnlijk naast melkchocolade ook de pure chocolade 

meegerekend: 11 meisjes + 7 jongens = 18 leerlingen. Dit is 60% van de totale  

30 leerlingen uit klas 4.

36 6,1 Leerlingen kunnen eerst berekend hebben dat het aantal leerlingen dat kiest voor 

melkchocolade 12 is. Vervolgens kunnen zij foutief 1% van 30 hebben berekend als 

3 leerlingen. Wanneer dit is vermenigvuldigd met 12 leerlingen, komen zij uit op 36%.

12 4,6 Leerlingen hebben enkel het absolute aantal leerlingen dat koos voor melk chocolade 

berekend en dit niet omgerekend naar procenten van het totale aantal leerlingen. 

50 3,3 Leerlingen kunnen enkel gerekend hebben met meisjes: 9 meisjes van de totale  

18 meisjes is 50%.

45 2,5 Leerlingen kunnenenkel gerekend hebben met meisjes en 20 meisjes als 100% 

beschouwd. Negen meisjes van een totale 20 meisjes is 45%. Een andere verklaring 

kan zijn dat leerlingen 11 meisjes (melk + puur)en 7 jongens (melk + puur) hebben 

opgeteld en voor het totale aantal leerlingen 2 maal 20 leerlingen = 40 leerlingen 

hebben gerekend. Achttien leerlingen van een totale 40 leerlingen is 45%. 

3,6 2,3 Leerlingen kunnen eerst berekend hebben dat het aantal leerlingen dat kiest voor 

melkchocolade 12 is. Vervolgens hebben zij 1% van 30 berekend: 0,3. Wanneer dit is 

vermenigvuldigd met 12 leerlingen, komen zij uit op 3,6%. 

25 1,8 Leerlingen kunnen enkel gerekend hebben met jongens: 3 jongens van de totale  

12 jongens is 25%. 

30 1,5 Leerlingen kunnen enkel gerekend hebben met meisjes: 9 meisjes van de totale  

30 leerlingen is 30%. Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen geïnterpreteerd 

hebben dat de tabel al percentages weergeeft. Achttien procent van de meisjes en 

12% van de jongens geeft samen 30%. 

18 1,4 Leerlingen kunnen 11 meisjes (melk + puur) en 7 jongens (melk + puur) bij elkaar op 

hebben geteld.

11 1,4 Leerlingen kunnen 11 meisjes (melk + puur) bij elkaar op hebben geteld.

33 1,2 Leerlingen kunnen op dit antwoord uitkomen door verkeerd aflezen uit de grafiek. 

Zij hebben 8 meisjes en 2 jongens bij elkaar opgeteld. Tien is 1/3 (of 33%) van 30. 

47 1,0 Leerlingen kunnen op dit antwoord uitkomen door verkeerd aflezen uit de grafiek. 

Zij hebben 10 meisjes en 4 jongens bij elkaar opgeteld. Veertien van 30 is 47%.

14 / 35 / 42 /  

55 / 75

8,2 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,5 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



53 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 28 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 250000

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=9445)

BB
(N=6123)

GT 
(N=16166)

29 48

44 40

59 29

23

16

12



54 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31734)

Mogelijke verklaring

2500 7,5 Leerlingen kunnen zijn uitgegaan van een ton in kilo’s (= 1000 kilogram) terwijl een 

ton in geld € 100 000 is. 

25000 7,8 Bij deze vraag lijkt het logisch dat leerlingen die één van deze antwoorden gaven, 

niet wisten hoeveel nullen precies een ton heeft. Leerlingen hebben een antwoord 

gegeven met te veel of te weinig nullen.250,000 5,4

2500000 4,7

2500000000 2,8

25000000 1,6

2,50000000 1,4

2,500000 1,4

25000000 1,3



55 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 29 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 109

Domein | Meten en Meetkunde 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22302)

Mogelijke verklaring

49 23,5 Leerlingen kunnen tot 14:15 uur hebben gerekend. Dat is 60 minuten te kort.

79 5,3 Leerlingen kunnen in plaats van 15:15 uur, 14:45 uur gebruikt hebben om te 

rekenen. 

110 2,5 Leerlingen kunnen niet goed gelezen hebben wat de huidige tijd is. Er moest 

gerekend worden met 13:26 uur. Om tot het antwoord 110 te komen is gerekend 

met 13:25 uur.

50 1,2 Leerlingen kunnen niet goed gelezen hebben wat de huidige tijd is. Zij hebben  

13:25 uur als uitgangspunt genomen en hebben gerekend tot 14:15 uur. 

94 1,1 Leerlingen kunnen gerekend hebben tot 15:00 uur. 

108 1,1 Leerlingen kunnen 13:27 uur als uitgangspunt hebben genomen in plaats van  

13:26 uur. 

19 1,1 Leerlingen kunnen tot 13:45 uur hebben gerekend en uitgekomen zijn op 19 minuten.

48 1,0 Leerlingen kunnen 13:27 uur als uitgangspunt hebben genomen in plaats van  

13:26 uur. Tevens is er gerekend tot 14:15 uur.

KB
(N=6393)

BB
(N=4263)

GT 
(N=11646)

31 44

43 39

51 32

25

18

17



56 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 30 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 7,5 tot en met 8

Domein | Verbanden 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6592)

BB
(N=4249)

GT 
(N=10638)

7 79

19 67

41 48

14

14

11



57 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21479)

Mogelijke verklaring

10,8 / 11 31,9 Leerlingen kunnen geïnterpreteerd hebben dat de aantallen in de tabel al procenten 

zijn en hebben vervolgens 9% van de totale 120 leerlingen uitgerekend:  

0,09 x 120 leerlingen = 10,8 leerlingen of afgerond 11 leerlingen.

13 / 13,3 / 13,33 10,6 Leerlingen kunnen een fout hebben gemaakt bij het omrekenen naar procenten.  

Zij hebben de totale 120 leerlingen gedeeld door de 9 lopende leerlingen:  

120 leerlingen / 9 leerlingen = 13,333 leerlingen en hebben dit op verschillende 

manieren afgerond. 

9 3,7 Leerlingen kunnen geïnterpreteerd hebben dat de aantallen in de tabel al procenten 

zijn en hebben 9 overgenomen uit de tabel. 

10 3,3 Leerlingen kunnen een fout hebben gemaakt bij het berekenen van de totale aantal 

leerlingen. Wanneer alleen scooters en fietsers samen als totaal zijn gerekend, 

wordt de berekening: 9 leerlingen / 89 leerlingen x 100% = 10,11 leerlingen = 

afgerond 10 leerlingen.

12 1,2 Leerlingen kunnen een fout hebben gemaakt bij het berekenen van de totale aantal 

leerlingen. Wanneer alleen fietsers en openbaar vervoer samen als totaal zijn 

gerekend, wordt de berekening: 9 leerlingen / 77 leerlingen x 100% =  

11,68 leerlingen = afgerond 12 leerlingen.

7 1,0 Het antwoord duidt op foutieve afronding naar beneden van het antwoord 7,5.

5 / 30 2,5 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,2 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



58 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 31 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 9,3

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30337)

Mogelijke verklaring

8,3 1,1 Leerlingen kunnen de 1 die ontstaat bij het optellen van 0,7 en 0,6 niet hebben 

meegenomen in de verdere berekening. 

9,4 1,1 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij het optellen van de tienden 

en zijn op 1,4 uitgekomen in plaats van 1,3. 

8,13 1,0 Leerlingen kunnen 0,7 + 0,6 = 0,13 hebben berekend en zijn uitgekomen op 8,13.

 

KB
(N=8823)

BB
(N=6388)

GT 
(N=15126)

83 8

90 3

94 6

9

7



59 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 32 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 82

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8816)

BB
(N=6393)

GT 
(N=15140)

14 37

25 34

36 2836

49

41



60 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30349)

Mogelijke verklaring

81 13,9 Leerlingen kunnen voor de maanden december of januari maar 30 dagen hebben 

geteld in plaats van 31.

51 7,3 In het antwoord ontbreken 31 dagen. Dit kan zijn doordat leerlingen de maand 

december of januari niet hebben meegerekend. 

83 3,7 In het antwoord is 1 dag teveel geteld. Leerlingen hebben mogelijk verondersteld 

dat november 31 dagen heeft.

80 2,8 Leerlingen kunnen te weinig dagen hebben geteld voor sommige maanden. 

Mogelijk is voor december en januari 30 dagen geteld. 

52 1,8 Leerlingen kunnen het aantal dagen van december of januari niet hebben 

meegerekend. Daarnaast is voor een andere maand 1 dag teveel gerekend of is de 

vergeten maand als een maand met slechts 30 dagen gerekend. 

50 1,2 Waarschijnlijk is het aantal dagen van december of januari niet meegerekend . 

Daarnaast is voor een andere maand van 31 dagen, maar 30 dagen gerekend.

blanco 3,6 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



61 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 33 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 22,0 tot en met 22,1

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=2928)

BB
(N=2094)

GT 
(N=5614)

14 57

31 42

52 2028

29

27



62 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=10636)

Mogelijke verklaring

221 / 2,21 9,4 Deze antwoorden duiden op een foutieve omrekening van meters naar centimeters. 

4,5 / 45 5,4 Leerlingen kunnen 2000 centimeter gedeeld hebben door 442 meter, waarbij zij 

afgerond uitkwamen op 4,5 meter. Het antwoord 45 kan een omrekening van 

meters naar centimeters betreffen. 

884 / 8840 / 

884000

5 Bij deze antwoorden duiden op een foutieve omrekening van meters naar 

centimeters. Leerlingen hebben daarnaast in plaats van te delen door  

2000 centimeter, vermenigvuldigd met 2000 centimeter.

0,221 3,2 Leerlingen hebben het antwoord niet omgerekend van meters naar centimeters. 

20 / 200 / 2000 6,1 Leerlingen kunnen de schaal uit de afbeelding hebben overgenomen als zijnde het 

antwoord. De antwoorden 20 en 200 kunnen duiden op een omrekening in het 

metrieke stelsel. 

21 1,7 Leerlingen kunnen 424 meter hebben afgelezen in plaats van 442 meter:  

424 meter / 2000 centimeter = 21,2 meter, afgerond 21 meter.

44,2 1,2 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 4,3 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



63 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 34 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 300

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30337)

Mogelijke verklaring

0,03 / 0,3 / 3 / 

30 / 3000 / 

30000 / 300000

46,1 Deze antwoorden duiden op een foutieve omrekening van kilometers naar hectare. 

4 / 40 / 400 / 

4000

12,1 Leerlingen kunnen 1 kilometer bij 3 kilometer hebben opgeteld en vervolgens op 

verschillende manieren hebben omgerekend. 

2 1,5 Leerlingen kunnen 3 kilometer - 1 kilometer = 2 kilometer hebben berekend. 

8 1,0 Leerlingen kunnen de omtrek hebben berekend: 3 kilometer + 3 kilometer +  

1 kilometer + 1 kilometer = 8 kilometer.

10 1,1 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven.

blanco 4,1 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=8819)

BB
(N=6369)

GT 
(N=15149)

9 71

14 69

21 1663

20

17



64 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 35 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 803

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32833)

Mogelijke verklaring

83 / 8003 8 Leerlingen kunnen in de deling een verkeerd getal voor 4000 genomen hebben:  

400 / 5 = 80, 15 / 5 = 3, 80 + 3 = 83 en 40000 / 5 = 8000, 15 / 5 = 3, 8000 + 3 = 8003.

403 1,4 Leerlingen kunnen eerst 15 / 5 = 3 hebben uitgerekend en vervolgens 400 + 3. 

blanco 4,2 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=8983)

BB
(N=6758)

GT 
(N=17092)

43 21

60 16

72 1711

36

24



65 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 36 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 77

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=5922)

BB
(N=4460)

GT 
(N=10007)

3 70

12 60

29 1952

27

28



66 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20389)

Mogelijke verklaring

93,5 / 94 10,3 Er zijn 85 meisjes in de sector zorg en welzijn: 110 leerlingen - 25 jongens =  

85 meisjes. Leerlingen kunnen vervolgens 85% van de totale 110 leerlingen hebben 

berekend in plaats van hoeveel procent 85 leerlingen is van de totale 110 leerlingen: 

85 / 100 x 110 = 93,5. Vervolgens is er verschillend afgerond. 

72 / 72,5 / 73 8,8 Er zijn 25 jongens in de sector zorg en welzijn: 110 leerlingen - 85 meisjes =  

25 jongens. Leerlingen kunnen het percentage jongens berekend hebben door 25% 

van de totale 110 leerlingen te nemen: 25 / 100 x 110 = 27,5. Door dit vervolgens 

van 100% af te trekken is het percentage meisjes berekend: 100 – 27,5 = 72,5 en is 

er verschillend afgerond. 

 27 / 27,5 / 28 8,2 Leerlingen hebben met het aantal jongens gerekend in plaats van met het aantal 

meisjes. Zij hebben 25 jongens van de totale 110 leerlingen berekend:  

25 / 100 x 110 = 27,5 en op verschillende manieren afgerond.

22,7 / 23 6,1 Leerlingen hebben met het aantal jongens gerekend in plaats van met het aantal 

meisjes en op een correcte manier uitgerekend hoeveel procent van de totale  

110 leerlingen jongen is: 25 / 110 x 100% = 22,7. Vervolgens is er verschillend 

afgerond. 

85 5,3 Om op 85 uit te komen hebben leerlingen gerekend met een totaal van  

100 leerlingen in plaats van 110 leerlingen: 85 / 100 x 100% = 85%.

77,27 / 77,3 / 78 5,2 Leerlingen kunnen de afrondinstructie niet of foutief hebben toegepast. 

75 5,1 Leerlingen kunnen verondersteld hebben dat het aantal jongens al in procenten 

gegeven was. Vervolgens is 100 – 25 gedaan, waardoor leerlingen op 75 uitkomen. 

4,4 1,1 Wanneer leerlingen de totale 110 leerlingen delen door het aantal jongens komen 

zij op dit antwoord uit: 110 / 25 = 4,4. 

81 1,0 Leerlingen hebben 25 jongens bij de totale 110 leerlingen opgeteld en uitgerekend 

hoeveel procent 110 van 135 leerlingen is: 110 / 135 x 100 = 81.

83 1,0 Leerlingen kunnen het totaal aantal leerlingen op 100 gesteld hebben. Zij hebben 

berekend dat er 100 leerlingen - 25 jongens = 75 meisjes in de sector zorg en welzijn 

zijn. Vervolgens hebben zij 75% van 110 leerlingen berekend: 75 / 100 x 110 = 83. 

70 / 80 4,1 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,2 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



67 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 37 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 40,34 tot en met 40,35 

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=5923)

BB
(N=4447)

GT 
(N=10023)

5 52

13 57

24 1957

43

30



68 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20393)

Mogelijke verklaring

67,45 35,2 Leerlingen kunnen de koers hebben omgedraaid en de 65 Zwitserse franken hebben 

vermenigvuldigd met 1,23 (koers), in plaats van de 65 Zwitserse franken te delen 

door 1,23. Hierdoor komen zij uit op € 79,95. De administratiekosten zijn hier 

vervolgens van afgetrokken, waardoor zij op het antwoord € 67,45 uitkomen. 

92,45 5,7 Leerlingen kunnen de koers hebben omgedraaid en de 65 Zwitserse franken hebben 

vermenigvuldigd met 1,23 (koers), in plaats van de 65 Zwitserse franken te delen 

door 1,23. Hierdoor komen zij uit op € 79,95. Vervolgens hebben zij hier de 

administratiekosten bij opgeteld, in plaats van er afgetrokken waardoor zij op het 

antwoord € 92,45 uitkomen.

79,95 4,7 Leerlingen kunnen de koers hebben omgedraaid en de 65 Zwitserse franken hebben 

vermenigvuldigd met 1,23 (koers), in plaats van de 65 Zwitserse franken te delen 

door 1,23. Hierdoor komen zij uit op € 79,95. De administratiekosten zijn niet 

meegenomen in de berekening. 

52,85 1,8 Leerlingen hebben correct 65 Zwitserse franken gedeeld door de koers van 1,23, wat 

na afronding resulteert in € 52,85. De administratiekosten zijn niet meegenomen in 

de berekening.

65,35 1,6 Leerlingen hebben correct 65 Zwitserse franken gedeeld door de koers van 1,23. 

Vervolgens hebben zij hier de administratiekosten bij opgeteld, in plaats van er 

afgetrokken waardoor zij afgerond op € 65,35 uitkomen. 

52,50 1,6 Leerlingen kunnen enkel de administratiekosten van de overgebleven 65 franken 

hebben afgetrokken.

blanco 4,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



69 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 38 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 12,99 tot en met 13 

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8802)

BB
(N=6376)

GT 
(N=15128)

8 62

19 54

34 2442

30

27



70 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30306)

Mogelijke verklaring

4 / 4,6 / 4,61 / 

4,62 / 5

25,4 Leerlingen kunnen uitgegaan zijn van het aantal worpen per 60 seconden in plaats 

van 3600 seconden. Tevens hebben zij in de deling het aantal worpen en seconden 

omgedraaid en het aantal worpen door seconden gedeeld: 277 / 60 seconden = 

4,617. Vervolgens is op verschillende manieren afgerond. 

0,2 / 0,22 2,6 Leerlingen kunnen uitgegaan zijn van het aantal worpen per 60 seconden in plaats 

van 3600 seconden: 60 seconden / 277 = 0,216.

12 2,8 Het antwoord duidt op een afronding naar beneden van het correcte antwoord.  

Het kan zijn dat zij beredeneerd hebben dat een halve worp niet raak kan zijn. 

12,9 2,1 Het antwoord duidt op een afronding van het correcte antwoord op één decimaal.

0,07 / 0,077 / 

0,08

3,1 De omrekening naar seconden is correct gedaan, maar leerlingen hebben in de 

deling het aantal worpen en seconden omgedraaid en het aantal worpen door 

seconden gedeeld: 277 / 3600 seconden = 0,0769. 

2 3,2 Leerlingen kunnen in plaats van 60 maal 60 om het aantal seconden per uur te 

berekenen, 60 plus 60 hebben berekend. 

Vervolgens is in de deling het aantal worpen en seconden omgedraaid en het aantal 

worpen door seconden gedeeld: 277 / 120 seconden = 2,30 = afgerond 2.

3 / 7 / 15 / 21 5,4 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 1,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



71 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 39 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 119,09

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20388)

Mogelijke verklaring

244,04 13,4 Leerlingen hebben de bedragen die van de rekening van John afgeschreven zijn bij 

elkaar hebben opgeteld, maar hebben daar niet het negatieve saldo van 

afgetrokken. 

368,99 7,5 Leerlingen hebben niet alleen de afgeschreven bedragen van de rekening van John 

bij elkaar opgeteld, maar hebben daar ook het negatieve saldo bij opgeteld als 

zijnde een positief getal. 

199,09 1,5 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 1,2 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=5924)

BB
(N=4449)

GT 
(N=10015)

29 43

50 29

69 1615

28

21



72 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 40 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | -1

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6302)

BB
(N=4013)

GT 
(N=10910)

22 57

47 33

66 2113

21

20



73 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21225)

Mogelijke verklaring

2 6,4 Het antwoord betreft de hoogst gehaalde maximum temperatuur uit de tabel. 

-7 3,7 Leerlingen kunnen alle maximum temperaturen van de week hebben opgeteld, 

maar hebben dit niet gedeeld door het aantal dagen van de week. Hierdoor is geen 

gemiddelde temperatuur berekend.

-2 3,5 Leerlingen kunnen de maximumtemperatuur van zondag en maandag als zijnde 

min hebben afgelezen. Op deze wijze zijn alle maximum temperaturen opgeteld  

-15 ˚C. Wanneer -15 ˚C gedeeld wordt door het aantal dagen van de week komt het 

antwoord afgerond uit op -2 ˚C.

0 3,5 Leerlingen kunnen de middelste maximum temperatuur van die week hebben 

afgelezen en dit als antwoord hebben ingevuld. 

1 2,9 Leerlingen kunnen bij het invoeren van het antwoord geen minteken hebben 

ingevoerd. 

-4 1,4 Leerlingen kunnen de laagste maximum temperatuur hebben afgelezen en gebruikt 

als antwoord.

-10 1,1 Leerlingen kunnen in plaats van naar de maximum temperaturen naar de minimum 

temperaturen hebben gekeken en deze hebben opgeteld: -74 ˚C / 7 = -10,57 ˚C = 

afgerond 10 ˚C. 

2,1 1,0 Leerlingen kunnen de maximumtemperaturen van dinsdag, woensdag en 

donderdag als zijnde plus hebben afgelezen. Op deze wijze zijn alle maximum 

temperaturen 15 ˚C . Wanneer 15 ˚C wordt gedeeld door het aantal dagen van de 

week komt het antwoord op afgerond 2,1 ˚C uit. 

-3 / -8 1,4 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 1,1 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



74 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 41 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 500

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=5926)

BB
(N=4438)

GT 
(N=10016)

19 49

36 31

55 2421

32

33



75 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20380)

Mogelijke verklaring

1778 4,6 Leerlingen hebben de geldprijzen bij elkaar opgeteld zonder te vermenigvuldigen 

met het aantal keer dat de prijs gegeven kan worden. Leerlingen hebben vervolgens 

correct berekend hoeveel prijzen er van € 500 zijn, maar hebben dit berekend met 

een verkeerd getal. 

5 / 50 / 5000 5,7 In de berekening is er waarschijnlijk een nul te weinig of te veel meegenomen. 

250000 2,5 Wanneer leerlingen het prijzengeld hebben berekend en dit bij elkaar hebben 

opgeteld, komen zij uit op € 175 0000. De overgebleven € 25 0000 is niet gedeeld 

door € 500. 

3500 2,1 Wanneer leerlingen het prijzengeld hebben uitgerekend en dit bij elkaar hebben 

opgeteld, komen zij uit op € 175 0000. Leerlingen hebben € 175 0000 gedeeld door 

€ 500 in plaats van de overgebleven € 25 0000.

770 1,7 Leerlingen kunnen 15 x € 10 000 met een nul te weinig hebben genoteerd: € 15 000. 

Leerlingen hebben vervolgens correct berekend hoeveel prijzen er van € 500 zijn, 

maar hebben dit berekend met een verkeerd getal.

4000 1,5 Leerlingen hebben berekend hoeveel prijzen van € 500 te verkrijgen zijn uit het 

totale prijzengeld van 2 miljoen euro.

680 1,2 Leerlingen kunnen 100 x € 1000 met een nul te weinig hebben genoteerd: € 10 000. 

Leerlingen hebben vervolgens correct berekend hoeveel prijzen er van € 500 zijn, 

maar hebben dit berekend met een verkeerd getal.

2 / 4 /200 / 1000 6,6 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,3 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



76 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 42 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30344)

Mogelijke verklaring 

D 6,2 Leerlingen kunnen hebben gekeken naar uitgangspunten om een plaatsbepaling 

vanuit te kunnen doen. Zij hebben waarschijnlijk een goal als uitgangspunt 

genomen, maar hebben hierbij de verkeerde goal gekozen. 

A 3,8 Het is leerlingen wellicht niet gelukt een plaatsbepaling te doen met behulp van de 

afbeelding, waardoor zij voor deze alternatieven hebben gekozen of deze hebben 

gegokt.C 3,5

KB
(N=8826)

BB
(N=6388)

GT 
(N=15130)

80 19

85 14

89 10

1

1

1



77 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 43 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 149

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21029)

Mogelijke verklaring

895 18,1 Leerlingen hebben mogelijk niet alle informatie uit de afbeelding gebruikt.  

Zij hebben voor Jolien 12 maanden berekend in plaats van 10 maanden:  

12 x € 373 = € 4476, € 4476 – € 3581 = € 895. 

3208 2,1 Leerlingen hebben niet berekend wat Sam en Jolien per jaar moeten betalen.  

Zij hebben de prijs per maand afgetrokken van de prijs van het gehele abonnement 

bij betaling in één keer: € 3581 – € 373 = € 3208.

blanco 3,2 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

KB
(N=6059)

BB
(N=4168)

GT 
(N=10802)

28 29

47 27

63 25

43

26

12



78 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 44 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 21

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=2931)

BB
(N=2092)

GT 
(N=5613)

31 46

49 37

67 24

23

14

9



79 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=10636)

Mogelijke verklaring

22 / 22,5 / 23 15,9 Het antwoord kan duiden op een foutieve afronding. Bij een correcte berekening 

kunnen leerling uitkomen op 21,6 boeketten. Leerlingen die dit naar 22 boeketten 

hebben afgerond, hebben niet bedacht dat er tekort aan bloemen is voor een 22e 

boeket. Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen de bloemen per boeket hebben 

berekend en hierbij op 10 uitkwamen (2 tulpen + 5 gerbera’s + 3 rozen =  

10 bloemen). Het totaal aantal bloemen is berekend als 225 (45 tulpen +  

108 gerbera’s + 72 rozen = 225 bloemen), dit geeft de berekening: 225 bloemen /  

10 bloemen = 22,5 boeketten. Hierbij hebben leerlingen geen rekening gehouden 

met de verhouding van de soorten bloemen in een boeket. Het antwoord 22 duidt 

op een afronding naar beneden, omdat er niet genoeg bloemen zijn voor nog een 

boeket. Het antwoord 23 duidt op een afronding naar boven. 

67 5,8 Leerlingen kunnen de uitkomst van de deling per soort bloem bij elkaar hebben 

opgeteld én elke deling hebben afgerond: (45 tulpen / 2 tulpen) + (108 gerbera’s /  

5 gerbera’s) + (72 rozen / 3 rozen) = 67 boeketten. Zij hebben niet ingezien dat 

bloemen bij elkaar in een boeket zitten en daarom niet bij elkaar opgeteld hoefden 

te worden.

68 / 68,1 6,3 Deze antwoorden kunnen verklaard worden met de verklaring van antwoord 67.  

Als leerlingen bij de berekening tussendoor niet hebben afgerond, komen zij uit op 

68,1 boeketten. Het antwoord 68 duidt op een afronding van 68,1. 

20 1,5 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 1,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



80 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 45 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 15,85

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=7513)

BB
(N=5905)

GT 
(N=14891)

27 36

46 29

64 19

37

25

17



81 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=28309)

Mogelijke verklaring

13,60 / 13,6 5,4 Leerlingen kunnen de verzendkosten niet hebben opgeteld bij het bedrag voor het 

afdrukken van de foto’s: € 0,17 x 80 = € 13,60.

16 3,7 Voor het antwoord lijken meerdere verklaringen realistisch. De eerste verklaring is 

dat leerlingen hebben afgerond. Mogelijk hebben leerlingen de vraag ‘Hoeveel euro 

moet zij in totaal betalen?’ zo opgevat dat er gevraagd is om een antwoord in hele 

euro’s. Een tweede verklaring is dat leerlingen € 0,20 als prijs voor 80 foto’s hebben 

genomen (= € 16). Zij hebben gekeken naar de prijs die direct staat genoemd achter 

het formaat van de foto en hebben de prijs per hoeveelheid niet in ogenschouw 

genomen. Een derde verklaring kan zijn dat leerlingen € 0,17 x 75 = € 12,75 hebben 

berekend. Om op 80 foto’s uit te komen is er nog € 0,20 x 5 = € 1,00 berekend en 

vervolgens: € 12,75 + € 1,00 + € 2,25 = € 16,00 .

18,25 3,6 Leerlingen kunnen € 0,20 x 80 = € 16 hebben berekend en hierbij geen prijs per 

hoeveelheid in ogenschouw hebben genomen. Vervolgens zijn hier de verzend-

kosten bij opgeteld: € 16 + € 2,25 = € 18,25.

2,42 3,2 Leerlingen hebben de prijs voor één foto bij een formaat 10 x 15 vanaf 75 stuks 

gebruikt en hier de verzendkosten bij opgeteld: € 2,25 + € 0,17 = € 2,42. 

3,42 1,6 Leerlingen hebben de prijs voor één foto bij een formaat 10 x 15 vanaf 75 stuks 

gebruikt en hier de verzendkosten bij opgeteld: € 0,17 + € 2,25 + = € 2,42. Mogelijk 

hebben leerlingen € 0,20 x 5 = € 1,00 berekend, omdat de prijs van € 0,17 voor  

75 foto’s is en zij € 0,20 hebben gebruikt als prijs voor de overige 5 foto’s. 

10,25 1,3 Leerlingen hebben in de berekening 80 foto’s meegenomen, maar hoogst-

waarschijnlijk verkeerd in de tabel afgelezen welke prijs erbij hoort en hebben  

€ 0,10 gebruikt. De verzendkosten zijn er bij opgeteld: € 0,10 x 80 = € 8,00, € 8,00 + 

€ 2,25 = € 10,25. 

13,75 1,1 Leerlingen kunnen voor 75 foto’s de prijs van € 0,17 hebben gebruikt en voor de 

laatste 5 foto’s de prijs van € 0,20: (€ 0,17 x 75) + ( € 0,20 x 5) = € 12,75 + € 1,00 =  

€ 13,75. De verzendkosten zijn niet meegenomen in deze berekening. 

17,85 1,0 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 2,8 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



82 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 46 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 288

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8981)

BB
(N=6755)

GT 
(N=17087)

52 24

64 19

71 16

24

17

13



83 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32823)

Mogelijke verklaring

298 / 278 5,5 Leerlingen kunnen de berekeningen uit het hoofd hebben gedaan en daarbij een 

rekenfout in de tientallen hebben gemaakt. 

360 4,6 Wanneer 246 + 78 + 36 wordt berekend, komen leerlingen uit op 360. In plaats van 

min 36 te berekenen, is plus 36 berekend.

204 2,0 Wanneer 246 – (78 – 36) wordt berekend, komen leerlingen uit op 204. De eerste 

plus in de berekening is omgewisseld voor min. Een andere verklaring kan zijn:  

246 + 36 = 282, 282 – 78 = 204. 

324 1,4 Leerlingen hebben – 36 niet meegenomen in de berekening: 246 + 78 = 324.

132 1,4 Wanneer 246 – 76 – 36 wordt berekend, komen leerlingen op 132 uit. De eerste plus 

in de berekening is omgewisseld voor min.

388 1,2 Leerlingen kunnen de berekeningen uit het hoofd hebben gedaan en daarbij een 

rekenfout in de tientallen hebben gemaakt.

286 1,1 Leerlingen kunnen 78 – 36 = 40 hebben berekend wanneer zij de 8 en 6 door elkaar 

hebben gehaald en voor hetzelfde aan hebben gezien. Vervolgens komt 246 + 40 uit 

op 286.

312 1,0 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij het onder elkaar zetten van 

246 + 78. Vervolgens is – 36 niet meegenomen in de berekening.

188 1,0 Leerlingen kunnen 246 en 78 onder elkaar hebben gezet en van elkaar af hebben 

getrokken. Hierbij kunnen rekenfouten gemaakt zijn met het lenen van getallen. 

Vervolgens is – 36 niet meegenomen in de berekening.



84 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 47 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | A

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22199)

Mogelijke verklaring 

D 34,9 Alternatief D ligt op de helft van de getallenlijn. Mogelijk hebben leerlingen bewust 

voor alternatief D gekozen omdat zij niet goed gekeken hebben naar het aantal 

nullen in de gegeven 500 000. Mogelijk zagen zij dit getal aan voor de helft van  

10 000 000 en hebben leerlingen op basis van die redenering de helft van de 

getallenlijn genomen. Ook kan antwoord D gevonden worden bij het vijfde streepje 

van de getallenlijn. 

B 11,0 Overige leerlingen kozen voor het alternatief B of C.

C 9,1

KB
(N=6056)

BB
(N=4666)

GT 
(N=11477)

22 77

36 63

54 45

1

1

1



85 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 48 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 4,80

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8981)

BB
(N=6775)

GT 
(N=17084)

12 32

28 31

48 25

56

41

27



86 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32840)

Mogelijke verklaring

4,79 11,5 Met de correcte berekening 0,332 x € 14,90 is het antwoord € 4,7978. Leerlingen die 

het antwoord 4,79 gaven, hebben naar beneden afgerond.

4,60 / 4,62 / 

4,63 

3,2 Deze antwoorden kunnen het resultaat zijn van een rekenfout bij het omrekenen 

van grammen naar kilo’s: € 14,90 / 3,22 = € 4,627, waarna op verschillende 

manieren is afgerond

4,7978 3,0 Met de correcte berekening 0,332 x € 14,90 is het antwoord € 4,7978. Leerlingen 

hebben bij het antwoord niet afgerond.

3,10 1,3 Leerlingen hebben uitgerekend hoe vaak het gevraagde stuk kaas in een kilo past: 

1000 gram / 322 gram = 3,10. 

5 1,3 Leerlingen kunnen zijn gaan schatten. Mogelijk hebben leerlingen € 15 gedeeld 

door 3 en zijn zo op € 5 uitgekomen. 

4,81 1,2 Leerlingen kunnen de berekening correct hebben berekend, maar hebben 

tussendoor foutief afgerond. De berekening 1000 gram / 322 gram = 3,1055 is 

afgerond naar afgerond 3,1. Vervolgens is € 14,90 / 3,1 = € 4,806 gedaan en 

afgerond naar 4,81.

47,98 1,2 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij het omrekenen van grammen 

naar kilo’s: € 14,90 x 3,22 = € 47,89. 

blanco 5,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



87 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 49 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 7

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8917)

BB
(N=6233)

GT 
(N=15669)

23 49

37 42

49 35

28

21

16



88 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30819)

Mogelijke verklaring

10 8,3 Leerlingen kunnen zowel het kleuter als volwassenzwemmen van 09:00 uur -  

12:00 uur hebben meegenomen. Zij hebben zich hierbij niet gerealiseerd dat deze 

uren nu dubbel gerekend worden. 

13,15 6,8 Leerlingen kunnen geïnterpreteerd hebben dat het zwembad van 09:00 uur -  

22:15 uur open is. Dit is opgeschreven als 13,15 uur, waarbij het kwartier is 

genoteerd als 0,15 uur. Het antwoord 13 kan hier een afronding op hele uren  

van zijn. 

8 4,7 Leerlingen kunnen de openingstijden 13:30 uur – 15:00 uur en 19:15 uur – 20:45 uur 

hebben afgerond naar hele uren: 13:00 uur – 15:00 uur en 19:00 uur – 21:00 uur. 

Hierbij komen zij bij het optellen van alle uren op één uur teveel uit. 

6 4,7 Leerlingen kunnen enkel de uren van 09:00 uur – 15:00 uur hebben berekend en 

hebben hierbij niet de gehele tabel overzien. 

11,45 3,4 Leerlingen kunnen geïnterpreteerd hebben dat het zwembad van 09:00 uur -  

20:45 uur (laatste tijd in de tabel) open is. Dit is opgeschreven als 11,45 uur, waarbij 

driekwartier genoteerd is als 0,45 uur. 

9 3,1 Leerlingen kunnen de vraag verkeerd gelezen hebben en alleen hebben gekeken 

vanaf hoe laat het zwembad geopend is. 

11 2,1 Leerlingen kunnen naar de hele uren hebben gekeken omdat er gevraagd wordt 

naar uren. Zij kunnen 09:00 uur als begintijd hebben genomen en 20:00 uur als 

eindtijd, omdat deze tijd als laatste staat genoemd in de tabel. 

13,25 1,0 Leerlingen kunnen hebben afgelezen dat het zwembad opent om 09:00 uur en sluit 

om 22:15 uur. Dit is opgeschreven als 13,25 uur, waarbij het kwartier correct is 

genoteerd als 0,25 uur.

5,5 / 6,5 / 7,5 / 

12

5,7 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 



89 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 50 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 480

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20881)

Mogelijke verklaring

136 1,6 Leerlingen kunnen niet hebben ingezien dat de vraag een doorlopende berekening 

betreft: (12 x 8) + (8 x 5) = 96 + 40 = 136. De 8 is tweemaal meegenomen in de 

berekening. 

470 1,3 Leerlingen kunnen bij de berekening 12 x 8 uitkomen op 94 in plaats van op 96.  

Bij verdere berekening komen leerlingen uit op 470. 

156 1,2 Leerlingen kunnen de tekens in de opgave niet goed hebben gelezen en daarbij een 

verkeerde rekenvolgorde hebben gehanteerd: 12 x (8 + 5) = 156. 

430 1,0 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven, behalve dat 

leerlingen mogelijk het antwoord verkeerd hebben overgenomen vanuit de 

rekenmachine. De 8 kan omgewisseld zijn voor een 3. 

KB
(N=5540)

BB
(N=4153)

GT 
(N=11188)

55 11

68 6

76 2

34

26

22



90 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 51 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21470)

B 14,3

D 5,6

A 4,1

KB
(N=6586)

BB
(N=4250)

GT 
(N=10634)

55 44

73 26

83 16

1

1

1



91 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 2F 2013 < Inhoud

Vraag 52 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 155

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding)

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21630)

125 18,1

147,50 7,8

117,50 3,3

147,5 2,9

117,5 1,6

125,00 1,0

KB
(N=6388)

BB
(N=4260)

GT 
(N=10982)

39 43

51 37

59 31

18

12

10



92 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 53 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 175

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20872)

17500 11,6

175000 9,6

1750 4,9

280 2,8

400 1,5

17,50 1,1

357,14 1,1

blanco 3,6

KB
(N=5538)

BB
(N=4151)

GT 
(N=11183)

19 43

34 42

51 35

38

24

14
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Vraag 54 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 60

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32824)

75 3,2

15 2,6

20 1,4

30 1,2

35 1,0

blanco 2,0

KB
(N=8986)

BB
(N=6757)

GT 
(N=17081)

48 39

71 18

87 3

13

11

10
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Vraag 55 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 159

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=8985)

BB
(N=6773)

GT 
(N=17092)

16 48

26 47

39 43

36

27

18
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Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32850)

127 19,9

127,2 3,1

128 3,0

795 2,8

509 2,5

508 2,0

364 2,0

64 2,0

32 1,0

blanco 5,1
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Vraag 56 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 31 

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6028)

BB
(N=4676)

GT 
(N=11467)

5 41

10 39

24 29

54

51

47
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Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22171)

25 4,7

50 3,7

50,2 2,5

775 2,5

0,502 2,0

30 1,8

5,02 1,5

40 1,3

55 1,3

310 1,1

blanco 8,6



98 Foutenanalyse rekentoets 2F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 57 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 16,7 tot en met 17 

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

KB
(N=6043)

BB
(N=4655)

GT 
(N=11479)

3 72

9 64

27 52

25

27

21
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Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=22177)

10 12,5

30 8,5

20 8,4

83,3 3,8

16,6 3,1

15 2,9

6 2,8

25 2,4

12 1,8

5 1,7

16 1,3

12,5 1,2

83 1,1

16,67 1,0

blanco 3,9
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Vraag 58 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B 

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=32837)

A 21,4

C 8,3

D 7,7

E 7,4

F 4,5

blanco 1,5

KB
(N=8987)

BB
(N=6758)

GT 
(N=17101)

32 67

44 55

55 44

1

1

1
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Vraag 59 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 7,1 

Domein | Getallen 

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=20007)

7 3,8

7,8 3,3

8,1 2,9

8 2,2

6,1 2

7,01 1,4

71 1,1

blanco 4,8

KB
(N=5383)

BB
(N=3935)

GT 
(N=10689)

34 38

53 28

70 16

28

19

14
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Vraag 60 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 37,8 tot en met 38 

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=21693)

10,5 34

168 2,6

10 2,4

105 2,0

16,8 1,5

37800 1,3

42 1,1

20 1

blanco 5,7

KB
(N=6392)

BB
(N=4254)

GT 
(N=11047)

1 71

5 60

14 46

28

35

40
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