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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 3F 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 3F uit 2013. 
Gemiddeld werd elke opgave door ruim 25.000 havo/vwo leerlingen 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 3F 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 uitgesplitst naar schoolniveau

Schoolniveau Gemiddeld aantal respondenten per vraag

havo 14992

vwo 10266

havo / vwo totaal 25258
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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 
Rekentoetswijzer 3F (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 havo- en vwo-leerlingen 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 zowel havo als vwo een balk. 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 % 

havo
(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 veelvoorkomend 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 havo-leerlingen andere oplossingsstrategieën hebben dan vwo-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 | 75,80

Domein | Verhoudingen

Resultaat per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29121)

Mogelijke verklaring 

57,20 20,8 Leerlingen kunnen de totale korting berekend hebben in plaats van het bedrag dat 

Liesbeth moet betalen: 50% van € 69,00 = € 34,50, 40% van € 35,00 = € 14,00, 30% 

van € 29,00 = € 8,70, € 34,50 + € 14,00 + € 8,70 = € 57,20.

 

vwo
(N=17396)

havo
(N=11725)

68 20 12

58 21 21

Weergave en analyse foutieve 
antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013
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Vraag 2 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 52

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19667)

Mogelijke verklaring

50 10,0 Wanneer leerlingen correct hebben berekend welke theoretische waarde de 

framemaat moet hebben, komen zij uit op 50,515 centimeter: 0,266 x 88 cm = 

19,888 inch, 19,888 inch x 2,54 = 50,515 centimeter. Omdat Larisa een fiets met 

tour-karakter heeft, zou een framemaat groter gekozen moeten worden.  

Leerlingen kunnen deze informatie niet hebben meegenomen en daarom voor 

framemaat 50 cm hebben gekozen. 

48 / 55 2,1 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.

 

vwo
(N=7939)

havo
(N=11728) 76 18 6

91 6 3
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Vraag 3 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 98

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29136)

Mogelijke verklaring

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

vwo
(N=11714)

havo
(N=17422) 78 4 18

91 9
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Vraag 4 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 57,6

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29167)

Mogelijke verklaring

16 3,1 Leerlingen kunnen de snelheid hebben berekend in meter per seconde in plaats van 

kilometer per uur en afgerond op een geheel getal.

89,9 2,4 Leerlingen hanteren een onvolledige aanpak. De verschiltijd is berekend en dit is 

getracht om te zetten naar kilometer per uur door met 3,6 te vermenigvuldigen.

57,7 2,4 Het antwoord betreft een foutieve afronding waarbij ten onrechte naar boven is 

afgerond.

58 1,2 Het antwoord betreft een foutieve afronding waarbij ten onrechte naar boven is 

afgerond.

62,5 / 62,45 / 

22,5 / 16,0 /  

6,2 / 0,2

11,7 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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

vwo
(N=11722)

havo
(N=17445) 25 32 43

56 2420
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Vraag 5 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1,5

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29137)

Mogelijke verklaring

4,17 / 4,2 4,4 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij het terugrekenen:  

(80 x 2,5) / 48 = 4,17 of afgerond 4,2.

1 / 1,7 2,6 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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

vwo
(N=11716)

havo
(N=17421) 65 18 17

87 103
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Vraag 6 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 0 

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19666)

Mogelijke verklaring

72 9,3 Leerlingen hebben niet de juiste volgorde van bewerkingen toegepast:  

18 – 4 = 14, 14 x 5 = 70, 70 + 2 = 72.

4 4,4 Leerlingen hebben niet de juiste volgorde van bewerkingen toegepast:  

18 – (20 + 2) = -4 en hebben wellicht het minteken niet ingevoerd bij het intypen 

van het antwoord. 

-4 4,1 Leerlingen hebben niet de juiste volgorde van bewerkingen toegepast:  

18 – (20 + 2) = -4.

98 2,9 Leerlingen hebben niet de juiste volgorde van bewerkingen toegepast:  

(18 – 4) x (5 + 2) = 98.

 

vwo
(N=7938)

havo
(N=11728) 68 27 5

86 212
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Vraag 7 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19667)

Mogelijke verklaring

C 11,6 Wanneer leerlingen vergeten de tussenstops mee te 

nemen in de berekening van de reistijd, komen zij op 

alternatief C (kwart over zeven) uit.

 

A / D 13,4 De overige leerlingen kozen voor alternatief A of D.

vwo
(N=7939)

havo
(N=11728) 66 33

84 15

1

1
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Vraag 8 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 13

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7945)

havo
(N=11747) 33 51

60 32

16

8
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Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19692)

Mogelijke verklaring

15 20,7 Leerlingen hebben het aantal dagen niet goed berekend en ten onrechte gerekend 

met 5,5 dag. Een mogelijke misvatting kan zijn dat de periode van 26 t/m  

31 december maar 5 dagen bevat.

14 8,1 Leerlingen hebben het aantal dagen niet goed berekend en ten onrechte gerekend 

met 6 dagen. Mogelijk zijn de uren op 25 december niet meegenomen in de 

berekening.

167 4,4 Leerlingen hebben alleen de uren op 25 december meegerekend en niet 

omgerekend naar uren.

12 3,3 Leerlingen hebben het aantal dagen niet goed berekend en ten onrechte gewerkt 

met 7 dagen. Mogelijk is 25 december in zijn geheel meegenomen in plaats van als 

halve dag. Vervolgens is het antwoord naar boven afgerond. Een andere verklaring 

kan zijn dat leerlingen een correcte berekening hebben uitgevoerd, maar de 

foutieve aanname hadden dat er alleen met hele liedjes gerekend mocht worden en 

daarom het antwoord naar beneden hebben afgerond. 

19 1,7 Leerlingen hebben het aantal dagen niet goed berekend en ten onrechte gewerkt 

met 4,5 dag. Een mogelijke misvatting kan zijn dat december 30 dagen telt. 

17 1,6 Leerlingen hebben ten onrechte gerekend met 5 dagen en het antwoord afgerond 

naar boven. 

16 1,2 Leerlingen hebben ten onrechte gerekend met 5 dagen. Verder kunnen leerlingen 

de foutieve aanname hebben gehad dat er alleen met hele liedjes gerekend mag 

worden en hebben daarom naar beneden afgerond op een heel getal. 

11 1,1 Leerlingen hebben ten onrechte gerekend met 7 dagen en vervolgens het antwoord 

naar beneden afgerond tot 11 liedjes per uur. 
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Vraag 9 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1,7

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 31101)

Mogelijke verklaring

36 3,4 Leerlingen hebben de nieuwe rondetijd berekend: 10 kilometer in 15 minuten =  

40 kilometer in een uur, dat is 11,111 meter per seconde. Over een ronde van  

400 meter doet de schaatser 400 / 11,111 = 36 seconden. 

2 1,4 Het antwoord duidt op een foutieve afronding naar boven. 

1,68 1,0 Het antwoord zit erg dicht bij het werkelijke antwoord en kan op een afrondfout 

gedurende de berekening duiden. 

42,5 / 7 / 0,7 /  

5 / 0,3 / 0,5

9,9 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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

vwo
(N=12430)

havo
(N=18671) 28 32

60 17

40

23
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Vraag 10 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 2, 07

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29124)

Mogelijke verklaring

1,07 2,2 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt bij de eenheden. 

4,33 1,2 Leerlingen kunnen hebben berekend: 3,2 + 2,13 = 4,33. Er is hierbij niet goed 

teruggerekend. 

2,7 1,0 Leerlingen kunnen het verschil tussen de decimalen niet goed hebben berekend of 

niet goed hebben genoteerd.

vwo
(N=11714)

havo
(N=17410) 84 9

92 4

7

4
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Vraag 11 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie

(N = 29134)

Mogelijke verklaring 

A 24 Leerlingen kunnen een onvolledige berekening hebben gemaakt: 1 m x 7 m2 = 7 m3 

en 7 direct overgenomen hebben als het aantal kruiwagens.

B 14,2 Leerlingen kunnen foutief hebben omgerekend in het metrieke stelsel: 1 m x 10 m2 

= 10 m3, 10 m3 = 1000 liter, 1000 liter / 100 liter = 10 kruiwagens . 

D 1,1 Leerlingen kunnen foutief hebben omgerekend in het metrieke stelsel: 1 m x 10 m2 

= 10 m3, 10 m3 = 10 000 liter, 10 000 liter / 100 liter = 100 kruiwagens .

vwo
(N=11723)

havo
(N=17411) 49 51

68 31 1
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Vraag 12 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 16

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29631)

Mogelijke verklaring

4 / 4,2 3,5 Leerlingen kunnen op onjuiste wijze hebben gerekend met verhoudingen:  

490 pagina’s / 35 minuten x 18 pagina’s = 252 minuten. Vervolgens: 252 minuten / 

60 minuten = 4,2 uur of afgerond 4 uur. 

15,9 / 15,88 3,4 Leerlingen de berekening correct hebben berekend, waarbij zij op het juiste 

antwoord van 15,8796 uur zijn uitgekomen en dit hebben genoteerd als 15,88 uur 

of 15,9 uur waarbij de afrondinstructie niet is toegepast. 

953 1,6 Leerlingen hebben het antwoord gegeven in hele minuten in plaats van uren. 

15 1,6 Het antwoord kan het resultaat zijn van het niet juist afronden op een geheel getal. 

Leerlingen hebben naar beneden afgerond of hebben het antwoord afgekapt.

 

vwo
(N=12072)

havo
(N=17559) 71 14 15

87 6 7
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Vraag 13 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 14

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 28712)

Mogelijke verklaring

114 10,4 Leerlingen hebben de volgorde van bewerkingen niet goed toegepast: 50 – 12 = 38, 

38 x 3 = 114.

24 1,1 Leerlingen kunnen als rekenfout hebben gemaakt: 12 x 3 = 36, 50 – 36 = 24 in plaats 

van 14.

vwo
(N=11599)

havo
(N=17113) 76 19 5

92 5 3
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Vraag 14 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | A

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 20861)

Mogelijke verklaring

 C 18,5 Er zijn veel stappen waar dit vraagstuk fout kan gaan. Leerlingen kunnen fouten 

hebben gemaakt bij het berekenen van de inhoud, het omzetten van aantal 

minuten in uren en het bij het terugrekenen van de tijd .B 15,3

D 10,1

vwo
(N=8337)

havo
(N=12524) 41 58

75 24

1

1
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Vraag 15 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 4 

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=11835)

havo
(N=17440) 43 40

75 15

17

10



32 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29275)

Mogelijke verklaring

15 6,2 Leerlingen kunnen de volgende berekening hebben toegepast: 100 kilometer in  

1 uur, 6600 meter = 6,6 kilometer, 100 / = 15, 15, afgerond 15. 

6,6 / 6 / 7 5,6 Leerlingen kunnen foutief hebben omgerekend van meter naar kilometer en het 

eindantwoord niet omgezet hebben naar minuten: 6600 meter en 100 kilometer 

per uur, 660 / 100 = 6,6 of afgerond 6 of 7.

3,96 3,6 Het antwoord is de exacte uitkomst van de juiste berekening. Leerlingen hebben de 

afrondinstructie niet toegepast. 

11 3,5 Leerlingen hebben kilometer per uur niet correct omgerekend naar minuten per 

kilometer: (6,6 x 100) / 60 = 11. 

66 1,3 Leerlingen kunnen foutief (of niet) hebben omgerekend van meter naar kilometer 

en het eindantwoord niet omgezet hebben naar minuten: 6600 meter en  

100 kilometer per uur, 6600 / 100 = 66. 

40 1,1 Leerlingen kunnen foutief omgerekend hebben van kilometer naar meter:  

100 kilometer in 60 minuten, 6600 / 10 000 = 0,66, 0,66 x 60 = 39,6, afgerond 40. 

2 / 9 2,6 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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



33 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 16 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 4100

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=12425)

havo
(N=18692) 13 37

42 30

50

28



34 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 31117)

Mogelijke verklaring

4096 6,3 Leerlingen hebben een correcte berekening uitgevoerd, maar hebben de 

afrondinstructie niet toegepast. 

2,28 / 22800 3,1 Voor deze antwoorden kan de verklaring van de antwoorden 200 en 228 op gaan. 

Leerlingen hebben waarschijnlijk een fout gemaakt met het omzetten van 

eenheden. 

409600 2,5 Leerlingen hebben waarschijnlijk een fout gemaakt met het omzetten van 

eenheden. Er kan een correcte berekening zijn uitgevoerd, maar een verkeerde 

omrekening naar m2 doordat de oppervlakte van een tegel bepaald is als 42 cm x  

42 cm = 1764 cm2 en dit foutief is omgerekend naar 17,64 m2.

4096,01 2,5 Leerlingen hebben waarschijnlijk een correcte berekening uitgevoerd, maar daarbij 

een type- of afrondingsfout gemaakt. Daarnaast is de afrondinstructie niet 

toegepast.

200 2,1 Leerlingen kunnen met 1 tegel in plaats van 1800 tegels gerekend hebben. 

Bovendien is er een fout gemaakt in het omzetten van cm2 naar m2: 

Oppervlakte tegel = 42 cm x 42 cm = 1764 cm2. Fout omgezet naar 17,64 m2,  

12,90 x 17,64= 227,556, afgerond 200.

228 2,1 Voor het antwoord kan dezelfde verklaring opgaan als voor het antwoord 200. 

Verschil is dat bij het huidige antwoord de afrondinstructie niet is toegepast. 

23220 1,6 Leerlingen kunnen € 12,90 hebben geïnterpreteerd als de prijs van één tegel in 

plaats van één m2: 1800 tegels x € 12,90 = € 23220. 

41000 1,0 Het antwoord is correct op een factor 10 te veel na. Leerlingen kunnen een fout 

gemaakt hebben bij het omzetten van de eenheden.

287 / 300 4,6 Voor deze antwoorden is het lastig om een plausibele verklaring te geven.

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



35 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 17 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1473,68

Domein | Verhoudingen 

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7993)

havo
(N=11405) 15 50

30 45

35

25



36 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19398)

Mogelijke verklaring

1535,6(0) 18,9 Leerlingen hebben de transactiekosten voor de verkoop er bij opgeteld in plaats van 

eraf gehaald. 

1676 2,8 Leerlingen hebben de transactiekosten voor de verkoop er bij opgeteld in plaats van 

eraf gehaald. Daarnaast moeten zij ook gerekend hebben met 8% en 9% in plaats 

van 0,8% en 0,9%. 

1364 2,7 Leerlingen hebben waarschijnlijk zowel bij de aankoop als bij de verkoop de 

transactiekosten eraf gehaald. Bovendien moet om op het antwoord uit te komen 

ook gerekend zijn met 8% en 9% in plaats van met 0,8% en 0,9%.

1560 2,1 Het antwoord kan gevonden worden door de volgende berekening: 

0,8 x 200 x € 9,60 = € 1536,00, 0,9 x 200 x € 17,20 = € 3096,00, € 3096,00 –  

€ 1536,00 = € 1560,00.

1056,8(0) 3,1 Leerlingen hebben waarschijnlijk gerekend met 1,08% en 0,91% in plaats van met 

0,8% en 0,9%.

1520 1,4 Leerlingen hebben de transactiekosten niet meegenomen in de berekening.

1504,4(0) / 3080 15,5 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.



37 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 18 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 15

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=12026)

havo
(N=17707) 32 41

55 28

27

17



38 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29733)

Mogelijke verklaring

260 11,2 Leerlingen hebben de procentuele toename van de wereldbevolking berekend:  

99 073 903 000 – 2 519 470 000= 6 554 433 000, 6 554 433 000 / 2 519 470 000 = 

2,60151 en dat is 260%.

41 2,5 Leerlingen hebben de drie percentages van het aandeel Europa bij elkaar opgeteld: 

22% + 12% + 7% = 41%. 

14,6 1,5 Leerlingen hebben een correcte berekening uitgevoerd, maar de afrondinstructie 

niet toegepast. 

14 1,3 Het antwoord duidt op een onjuiste afronding naar beneden. 

46 1,3 Leerlingen hebben gekeken naar de procenten in de kolom Europa en de toename 

op de volgende wijze berekend: 1,22 x 1,12 x 1,07 = 1,46. Dit is een toename van 

46%. 

360 3,7 Leerlingen kunnen 9 075 903 / 2 519 470 = 3,60, 3,60 x 100 = 360 hebben berekend.

3 1,8 Leerlingen hebben gekeken naar de procenten in de kolom Europa: 22% – 12% = 

10%, 10% – 7% = 3%.

115 1,2 Leerlingen kunnen op het antwoord 15% uit zijn gekomen en hebben gedacht dat 

zij dit nog bij 100% moesten optellen. 

1 / 11 / 13 /  

28 / 87

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

blanco 2,6 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



39 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 19 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29746)

Mogelijke verklaring

A 10,4 Door het maken van rekenfouten kunnen leerlingen uitkomen op antwoorden die 

dicht liggen bij alternatieven A, B en D. 

D 10,2

B 5,0

vwo
(N=12021)

havo
(N=17725) 67 32

81 18

1

1



40 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 20 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 82

Domein | Verhoudingen 

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 29732)

Mogelijke verklaring

87 4,6 Het is lastig een plausibele verklaring te geven voor het antwoord. Het zou kunnen 

dat leerlingen de uitkomst van 48 centimeter / 55 centimeter = 0,8727 hebben 

gebruikt om tot het antwoord te komen. 

93,98 / 94 5,6 Leerlingen hebben de lengte van de diagonaal van de nieuwe televisie omgerekend 

van inches naar centimeters: 37 inch x 2,52 centimeter = 93,98 centimeter of 

afgerond 94 centimeter. 

108 2,8 Leerlingen kunnen een rekenfout hebben gemaakt in het rekenen met 

verhoudingen: 55 centimeter / 48 centimeter x 37 inch = 42,3958, 42,3958 x  

2,54 centimeter = 107,6854 centimeter, afgerond 108 centimeter.

32 1,7 Leerlingen hebben een correcte berekening uitgevoerd, maar vervolgens de inches 

niet omgerekend naar centimeters. 

blanco 3,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

vwo
(N=12023)

havo
(N=17709) 47 30

79 9

23

12



41 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 21 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 12

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19411)

Mogelijke verklaring

4,8 / 44,8 4,1 Leerlingen hebben de inkomsten van 2011 als percentage van het totaal in 2010 

berekend waarbij sommigen vervolgens de stijging hebben weergegeven in 

procentpunten: € 105 728 / € 236 000 x 100 = 44,8%, 44,8% – 40% = 4,8%.

1,12 / 112 3,0 De inkomsten uit zwembadbezoek stegen in 2011 met 12%: 0,40 x € 236 000 =  

€ 94 400, € 105 728 / € 94 400 x 100 = 112%. Sommige leerlingen hebben hier nog 

100% van afgetrokken en zijn op 1,12% uitgekomen. 

10,7 / 11 2,9 Leerlingen hebben niet 2010 maar 2011 als basisjaar genomen: 0,40 x € 236 000 =  

€ 94 400, € 105 728 - € 94 400 = € 11 328, € 11 328 / € 105 728 x 100 = 10,7% of 

afgerond 11% .

vwo
(N=7998)

havo
(N=11413) 69 12

83 7

19

10



42 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 22 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 3,75

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N= 29746)

Mogelijke verklaring

7,25 2,6 Leerlingen hebben de twee breuken bij elkaar opgeteld: 5,5 + 1,75 = 7,25..

3,25 / 4,25 3,9 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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

vwo
(N=12021)

havo
(N=17725) 74 12

89 4

14

7



43 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 23 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N= 19422)

Mogelijke verklaring

A 17,0 Alle alternatieven zijn gebaseerd op een foutieve berekening van welk deel 0,1 van 

de 100 is en eventueel een foutieve omzetting van meter naar centimeter. Het is 

lastig om in te schatten of de foute antwoorden gebaseerd zijn op een rekenfout of 

dat leerlingen hier meer een gevoelsinschatting gemaakt hebben.

B 33,3

D 5,1

 

vwo
(N=7993)

havo
(N=11429) 37 62

53 46

1

1



44 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 24 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 367,50 tot en met 367,52

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19419)

Mogelijke verklaring

91,88 / 91,875 6,6 Leerlingen hebben het per week verdiende bedrag niet omgerekend naar het 

maandloon van Valerie voor oktober.

367,60 / 367,46 5,3 Leerlingen hebben het loon op de juiste manier berekend maar tijdens het maken 

van de berekeningen tussentijds afgerond. 

378 1,1 Leerlingen hebben het loon van vrijdag niet opgesplitst in een deel zonder toeslag 

en een deel met toeslag.

441 1,1 Leerlingen hebben voor alle gewerkte uren het uurloon van de zaterdag gerekend. 

vwo
(N=8003)

havo
(N=11416) 39 17

59 14

44

27



45 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 25 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 540

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N= 29242)

Mogelijke verklaring

270 / 360 8,7 Leerlingen hebben niet op correcte wijze berekend hoeveel kandidaten er waren 

voordat 2/3 deel afviel. Leerlingen hebben 180 kandidaten gedeeld door 2/3  

(= 270 kandidaten) of 180 kandidaten maal twee (= 360 kandidaten) hebben 

berekend. 

180 4,1 Leerlingen hebben niet alle informatie uit de bron gebruikt en alleen berekend 

hoeveel kandidaten er aan de tweede ronde deelnamen: 36 kandidaten x 0,2 =  

180 kandidaten.

108 1,3 Leerlingen hebben geen rekening gehouden met het feit dat 20% van de kandidaten 

doorgaat naar de liveshow en enkel 36 kandidaten x 3 = 108 kandidaten berekend. 

130 1,4 Leerlingen kunnen 36 kandidaten x 1,2 = 43,2 kandidaten hebben berekend om de 

20% te verrekenen en vervolgens: 43,2 kandidaten x 3 = 129,6 kandidaten of 

afgerond 130 kandidaten. 

135 1,1 Leerlingen kunnen 36 kandidaten / 0,8 = 45 kandidaten hebben berekend om de 

20% te verreken en vervolgens: 45 kandidaten x 3 = 135 kandidaten.

72 / 300 2,9 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

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

vwo
(N=11764)

havo
(N=17478) 50 28

71 16

22

13



46 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 26 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 720

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N = 19413)

Mogelijke verklaring

712,80 1,7 Leerlingen hebben voor de breuk 2/3 de (foutieve) decimale benadering 0,66 

gebruikt. 

1080 1,3 Leerlingen hebben niet de volledige informatie uit de tekst gebruikt en hebben niet 

2/3 van de totale opbrengst berekend. 

380 1,0 Leerlingen hebben als de prijs voor een kaartje niet 25% korting over € 5,00 

toegepast, maar de 25% korting op het kaartje als de prijs genomen.

 

vwo
(N=7994)

havo
(N=11419) 72 6

85 2

22

13



47 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 27 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 530

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29742)

Mogelijke verklaring

520 /528 2,9 Het is bij deze context loze vraag lastig om de foutieve strategie te achterhalen op 

basis van alleen het antwoord. 

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

vwo
(N=12012)

havo
(N=17730) 86 7

91 4

7

5



48 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 28 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1888000

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29725)

Mogelijke verklaring

1888 / 1888391 

/ 1888391,30 

16,6 Leerlingen hebben de afrondinstructie niet correct toegepast.

1405000 1,7 Leerlingen hebben 385 000 dollar niet omgerekend van euro’s naar dollars.

1044000 1,4 Leerlingen hebben bij de omzetting van euro’s naar dollars gedeeld in plaats van 

vermenigvuldigd.

1882700 1,4 Leerlingen hebben de omzetting van euro’s naar dollars ook gebruikt voor het 

bedrag dat al in dollar staat. 

1409000 1,1 Leerlingen hebben 385 000 dollar gedeeld door 1,34 dollar. Met deze berekening is 

er omgerekend van dollars naar euro’s in plaats van andersom. 

1905000 1,1 Leerlingen hebben 385000 dollar niet van het nieuwe bedrag afgehaald alvorens 

het gemiddelde uit te rekenen.

blanco 5,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

vwo
(N=12026)

havo
(N=17699) 17 36

42 29

47

29



49 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 29 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31142)

Mogelijke verklaring

A 20,1 Door de orde-grootte berekening met eenhedenomzetting is het te verwachten dat 

de meest gekozen foute antwoorden het dichtst bij het juiste antwoord liggen.

C 13,2

D 5,6

E 5,0

F 2,6

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

vwo
(N=12423)

havo
(N=18719) 43 56

61 38

1

1



50 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 30 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 42,87 tot en met 43 

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=31142)

Mogelijke verklaring

42 14,7 Leerlingen kunnen de vraag geïnterpreteerd hebben als ‘maximaal passend’  

(42 huizen passen volledig in de inhoud van de luchtballon).

24 6,3 Leerlingen hebben ¾ gebruikt in de formule in plaats van 4/3.

2 / 4 / 5 3,3 Deze antwoorden zijn combinaties van omgekeerde breuken, diameter-straalfouten 

en het gebruik van kwadraten in plaats van 3e machten.

3 1,4 Leerlingen hebben ¾ gebruikt in de formule in plaats van 4/3 en hebben een straal/

diameter-omzetting gebruikt die niet werd gevraagd. 

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

vwo
(N=12424)

havo
(N=18718) 46 34

68 20

20

12



51 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 31 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 17

Domein | Verhoudingen 

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7842)

havo
(N=11873) 42 40

68 22

18

10



52 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19715)

Mogelijke verklaring

35 12,5 Leerlingen hebben de percentages jongens en meisjes uit havo 5 met het profiel NT 

(27,4% en 7,6%) bij elkaar opgeteld. 

18 5,3 Het antwoord duidt op een afrondfout. Dit kan tussentijds of aan het einde van de 

berekening gebeurd zijn. 

8627 4,2 Leerlingen hebben het aantal jongens en meisjes uit havo 5 met het profiel NT 

uitgerekend en afgerond volgens de afrondinstructie, maar niet omgerekend naar 

een percentage ten opzichte van alle jongens en meisjes uit havo 5.

17,5 3,5 Leerlingen hebben de percentages jongens en meisjes uit havo 5 met het profiel NT 

(27,4% en 7,6%) bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door twee.

6 2,4 Leerlingen kunnen het totale aantal jongens en meisjes uit havo 5 gedeeld hebben 

door het aantal jongens en meisjes uit havo 5 met het profiel NT (50538 / 8626,94 = 

5,85) in plaats van andersom. Vervolgens is de afrondinstructie toegepast. 

24 / 27 3,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 



53 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 32 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 180

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7836)

havo
(N=11868) 49 15

68 10

36

22



54 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19704)

Mogelijke verklaring

173,28 2,8 Leerlingen kunnen de gewerkte uren van Samir foutief hebben omgezet naar 

decimale getallen. De zeven uur en driekwartier die Samir werkt op maandag tot en 

met donderdag exclusief pauze is opgeschreven als 7,45 uur in plaats van 7,75 uur. 

Tevens is voor de vrijdag de gewerkte uren exclusief pauze opgeschreven als  

6,30 uur in plaats van 6,50 uur.

174,24 1,7 Leerlingen kunnen de gewerkte uren van Samir foutief hebben omgezet naar 

decimale getallen. De gewerkte uren exclusief pauze van Samir op vrijdag zijn 

correct opgeschreven als 6,50 uur. De zeven uur en driekwartier die Samir werkt op 

maandag tot en met donderdag exclusief pauze is opgeschreven als 7,45 uur in 

plaats van 7,75 uur.

189,60 1,7 De omzetting naar gewerkte uren is niet goed berekend. Leerlingen hebben 8,25 uur 

gebruikt voor de gewerkte uren van Samir op maandag tot en met donderdag in 

plaats van 7,75 uur. 

170,40 1,5 De omzetting naar gewerkte uren is niet goed berekend . Leerlingen hebben  

7,25 uur gebruikt voor de gewerkte uren van Samir op maandag tot en met 

donderdag in plaats van 7,75 uur.

175,20 1,4 De omzetting naar gewerkte uren is niet goed berekend . Leerlingen hebben 7,5 uur 

gebruikt voor de gewerkte uren van Samir op maandag tot en met donderdag in 

plaats van 7,75 uur.

68,40 1,0 Leerlingen hebben alleen de gewerkte uren exclusief pauze van Samir op maandag 

en vrijdag berekend. 



55 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 33 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 75

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30239)

Mogelijke verklaring

65 1,5 Leerlingen kunnen de volgende berekening hebben gedaan: 17 + 13 = 30,  

30 x 2 = 60, 2,5 x 2 = 5, 60 + 5 = 65.

76 1,4 Leerlingen kunnen op het antwoord uitkomen wanneer getallen tussendoor in de 

berekening zijn afgerond naar boven. 

138,75 1,1 Leerlingen hebben de opgave niet in tweeën gesplitst. Dat levert de volgende 

berekening op: 17 x 2,5 = 42,5, 42,5 + 13 = 55,5, 55,5 x 2,5 = 138,75. 

77 1,0 Leerlingen kunnen van de breuken in de opgave hele getallen hebben gemaakt door 

bij de ene 0,5 op te tellen en bij de ander 0,5 af te trekken. De breuken worden dan 

de getallen 2 en 3. Dat levert de volgende berekening op: 17 x 3 = 51, 13 x 2 = 26,  

51 + 26 = 77.

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

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

vwo
(N=12159)

havo
(N=18080) 62 14

80 3

24

17



56 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 34 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 12

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=12162)

havo
(N=18045) 20 51

49 25

29

26



57 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30207)

Mogelijke verklaring

10 / 9,7 5,5 Leerlingen hebben berekend dat Joost van 11.50 uur tot 12.27 uur (= 37 minuten) 

doet aan hardlopen en hebben geen rekening gehouden met het gedeelte van de 

intervaltraining waar wordt gewandeld. Zij hebben 6 kilometer per 37 minuten 

omgerekend naar kilometer per uur en dat is 9,7 kilometer per uur of afgerond  

10 kilometer per uur. 

8 / 8,1 2,7 Leerlingen hebben het aantal kilometers die Joost heeft hardgelopen berekend van 

de gegeven 6 kilometer en hebben correct berekend dat dit 5 kilometer is. Er is geen 

tijd afgetrokken voor de gewandelde kilometers. Leerlingen hebben berekend dat 

Joost in 37 minuten 5 kilometer hardloopt en dat is 8,1 kilometer per uur of 

afgerond 8 kilometer per uur. 

20 2,0 Leerlingen hebben de tijdsduur niet correct berekend. In plaats van dat 11.50 uur tot 

12.27 is uitgerekend als 37 minuten, is 27 minuten berekend en vervolgens 

toegepast in de berekeningen. 

5 1,9 Leerlingen hebben correct berekend dat Joost 5 kilometer loopt in 25 minuten, maar 

hebben niet omgerekend naar kilometer per uur. 

25 1,8 Het kan zijn dat leerlingen correct het aantal minuten hardlopen (25 minuten) 

hebben berekend en het getal als antwoord hebben ingevuld. Een andere verklaring 

kan zijn dat leerlingen gezien hebben dat de afstand die Joost telkens hardloopt  

5 maal zo lang is dan de afstand van het wandelen en hebben geredeneerd dat het 

aantal kilometers per uur ook 5 maal zoveel zal zijn. De gegeven gemiddelde 

wandel snelheid van 5 kilometer per uur maal 5 levert 25 op.

6 / 7 / 7,4 / 9 / 

11 15 / 17,6 /  

18 / 

12,2 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven. 

blanco 11,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.



58 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 35 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 212

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30238)

Mogelijke verklaring

213 / 214 14,8 Deze antwoorden duiden op het tussentijds naar boven afronden. 

230 1,4 Leerlingen kunnen 240 leerlingen x 0,96 = 230 leerlingen hebben berekend. Hier is 

96% genomen als een gemiddelde van de drie percentages. Een andere verklaring 

kan zijn dat enkel is gerekend met het percentage van leerlingen die uit de 3e klas 

doorstromen naar de Tweede fase. 

228 1,0 Leerlingen kunnen 240 leerlingen x 0,95 = 228 leerlingen hebben berekend.  

Enkel het aantal leerlingen die van de brugklas doorstromen naar de 2e klas is bij 

deze berekening berekend. 

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

 

vwo
(N=12159)

havo
(N=18079) 68 22

75 18

10

7



59 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 36 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 16

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%) 

(N=19710)

Mogelijke verklaring

1 / 10/ 100 / 

10000 

8,1 Leerlingen zijn de beredenering gestart vanuit het getal 400. Hierop is vervolgens 

een deling toegepast met het getal 0,04 of 0,4 of 4 of 40 of 400. 

1,6 / 160 / 

1600 / 160000

4,9 Leerlingen kunnen op het juiste antwoord komen door 0,04 x 400, 0,4 x 40 of 4 x 4 

te berekenen. Bij onjuiste verplaatsing van de komma kunnen leerlingen komen tot 

incorrecte antwoorden. 

4 3,2 In deze opgave kan de komma weggewerkt worden waardoor uiteindelijk de 

berekening 4 x 4 overblijft. Mogelijk hebben leerlingen eerst gekeken naar hoe de 

komma weggewerkt kon worden, maar hebben 4 x 4 vervolgens niet berekend en 4 

ingevuld als antwoord. 

12 1,0 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven.

 
 

vwo
(N=7834)

havo
(N=11876) 72 20

83 10

8

7



60 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 37 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | C

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30220)

Mogelijke verklaring

A 26,2 Op deze alternatieven kan gekomen worden bij een onjuiste doortelling van 

aantallen dagen. Mogelijk hebben leerlingen onvoldoende kennis van hoeveel 

dagen er in een schrikkeljaar zitten en dat februari in een schrikkeljaar 29 dagen 

bevat. 

B 26,0

D 13,0

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

 

vwo
(N=12163)

havo
(N=18057) 28 72

35 64 1



61 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 38 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 78

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=12166)

havo
(N=18099) 12 77 11

29 60 11



62 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30265)

Mogelijke verklaring

156 34,9 Leerlingen hebben ingezien dat er niet tegen jezelf gespeeld kan worden en daarom 

13 spelers maal 12 spelers uitgerekend moest worden. Deze uitkomst moet door 2 

gedeeld worden, wat niet is gebeurd. In deze uitkomst zijn alle wedstrijden twee 

keer meegenomen. 

169 14,4 Leerlingen hebben niet ingezien dat er niet tegen jezelf gespeeld kan worden en 

hebben 13 spelers maal 13 spelers uitgerekend. Deze uitkomst moet door 2 gedeeld 

worden, wat niet is gebeurd. In deze uitkomst zijn alle wedstrijden twee keer 

meegenomen en tevens een wedstrijd waarbij tegen jezelf gespeeld wordt. 

12 / 13 7,9 Leerlingen zijn uitgegaan van één speler die tegen 12 anderen speelt. Of uitgegaan 

van één speler die tegen 13 anderen speelt. In het antwoord 13 is een wedstrijd 

tegen jezelf meegerekend. 

72 / 144 4,5 Leerlingen hebben 12 x 12 = 144 uitgerekend. Er is hier meegenomen dat er niet 

tegen jezelf gespeeld kan worden, maar er is niet uitgegaan van een totaal van  

13 spelers. Deze uitkomst moet door 2 gedeeld worden, wat niet is gebeurd. In deze 

uitkomst zijn alle wedstrijden twee keer meegenomen. Om op 72 uit te komen is 

144 gedeeld door 2, waarbij rekening is gehouden met het tweemaal tellen van 

dezelfde wedstrijd.

26 2,4 Of leerlingen hebben hier 13 + 13 uitgerekend, of 13 x 2. 

7 / 91 3,3 Voor deze antwoorden is het lastig een plausibele verklaring te geven.

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

 



63 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 39 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | B

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30235)

Mogelijke verklaring

A 7,5 Alternatieven kunnen gekozen zijn na uitkomst van een foutieve berekening. 

Alternatief A kan gekozen worden na het lezen van de laatste zin van de inleiding:  

1 persoon eet een half stuk taart. De helft van 1/8 is 1/16. Alternatief D kan gekozen 

zijn door het optellen van 6/8 (zes hele stukken taart) en 1/16 (één half stuk taart). 

In deze berekening is niet berekend welk deel er over is gebleven van de taart, maar 

naar welk deel is opgegeten.

D 2,6

C 6,2 Overige leerlingen kozen voor alternatief C. 

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

vwo
(N=12156)

havo
(N=18079) 74 25

89 10

1

1



64 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 40 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 47 tot en 47,34

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19703)

Mogelijke verklaring

0,47 7,8 Leerlingen hebben meters niet omgerekend naar centimeters: 1,95 / 3 = 0,65,  

0,6 / 1,95 = 0,30, 0,30 / 0,65 = 0,47 (meter). 

0,65 / 65 7,5 Berekeningen zijn toegepast op de breedte van het blok in plaats van op de hoogte 

van het blok: 1,95 / 3 = 0,65 = 0,65 (meter) = 65 centimeter. 

0,48 / 48 4,4 Deze antwoorden betreffen tussentijdse afrondingen waardoor het antwoord hoger 

uitvalt. 

0,5 / 50 4,4 Leerlingen hebben de lengte van het blok gedeeld door de inhoud in plaats van 

andersom: 1,95 / 3 = 0,65, 1,95 / 0,6 = 3,25, 3,25 / 0,65 = 5. Dit antwoord is mogelijk 

omgezet naar een getal dat ten opzichte van de breedte en lengte van het zitblok 

waarschijnlijk lijkt: 0,5 meter of 50 centimeter. 

76 1,0 Voor het antwoord is het lastig een plausibele verklaring te geven.

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

 

vwo
(N=7836)

havo
(N=11867) 25 36

62 17

39

21



65 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 41 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 136 tot en met 137

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19692)

Mogelijke verklaring

11764706 3,8 Wanneer leerlingen hebben gelezen dat er elke dag € 17,00 bij de studieschuld op 

komt in plaats van € 17,00 per seconde en dit toegepast hebben in de berekening, 

komen zij uit op het antwoord. 

2 3,1 Leerlingen hebben met 2 miljoen gerekend in plaats van met 0,2 miljard (dit bedrag 

is het verschil tussen de gegeven studieschuldteller en de gevraagde 6 miljard).

1362 Leerlingen hebben gerekend met een nul te veel in 0,2 miljard.

14 1,5 Leerlingen hebben gerekend met een nul te weinig in 0,2 miljard. 

8170 1,5 Leerlingen kunnen 60 seconden in plaats van 3600 seconden gebruikt hebben, 

waardoor er een antwoord per uur in plaats van per dag berekend is. 

3 1,3 Leerlingen hebben gerekend met 3 nullen te weinig voor 0,2 miljard. Tevens hebben 

leerlingen omgerekend naar aantal uren, maar niet naar aantal dagen.

3268 1,2 Leerlingen hebben omgerekend naar aantal uren, maar niet omgerekend naar 

aantal dagen. 

blanco 2,0 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

vwo
(N=7843)

havo
(N=11849) 45 19

69 12

36

19



66 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 42 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 19

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=30243)

Mogelijke verklaring

50 8,8 Om het juiste antwoord te berekenen, moeten leerlingen de berekening van de 

breedte van het Pathenon delen door 1,618. Wanneer leerlingen op het antwoord 

50 zijn uitgekomen, hebben zij vermenigvuldigd met 1,618 in plaats van te delen. 

18 / 18,9 / 18,91 5,0 Deze antwoorden duiden op afrondfouten. 

20 1,9 Wanneer leerlingen hebben gewerkt met 8 open ruimtes in plaats van met 7, 

komen zij op dit antwoord uit. 

blanco 8,7 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

 

vwo
(N=12159)

havo
(N=18084) 36 37

69 21

27

10



67 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 43 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 90

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=11512)

havo
(N=17608) 46 34

75 15

20

10



68 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29120)

Mogelijke verklaring

72 13,2 Het antwoord is verkregen door 3/4 te bereken van 96. 

75 4,0 Het antwoord is verkregen door 3/4 te berekenen van 100. 

86,4 2,4 Leerlingen kunnen eerst de lengte van de snaar van noot C uit hebben gerekend: 

120 centimeter. Vervolgens is 3/4 van 96 centimeter = 72 centimeter berekend. 

Daarna is berekend hoeveel procent 72 centimeter van 120 centimeter is: 86,4%. 

Deze berekening is een verklaring voor het antwoord, maar het is moeilijk te 

achterhalen waarom leerlingen deze berekening hebben uitgevoerd. 

57,6 1,2 Het antwoord is verkregen door te rekenen met 5/4 in plaats van te rekenen met 

4/5 . 

blanco 3,5 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld

 



69 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 44 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 124200

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19375)

Mogelijke verklaring

82800 11,3 Leerlingen hebben in de berekening niet maal 1,5 liter gedaan: 644 000 kilogram / 

3,5 kilogram = 184 000 kilogram , 184 000 kilogram x € 0,45 = € 828 000. 

55200 9,1 Leerlingen hebben in de berekening door 1,5 gedeeld in plaats van vermenigvuldigd: 

644 000 kilogram / 3,5 kilogram = 184 000 kilogram , 184 000 kilogram / 1,5 liter = 

122 666,66 liter, 122 666,66 liter x € 0,45 = € 55 200.

12420 / 

1242000 / 

12420000

6,4 Deze antwoorden kunnen verkregen worden wanneer een fout is gemaakt bij het 

omzetten van 644 ton naar een getal.

8280000 1,6 Wanneer leerlingen voor een ton 100 000 kilogram hebben gebruikt en in de 

berekening niet maal 1,5 liter hebben gedaan, komen zij uit op dit antwoord. 

5520000 1,6 Wanneer leerlingen voor een ton 100 000 kilogram hebben gebruik en in de 

berekening door 1,5 liter hebben gedeeld in plaats van vermenigvuldigd, komen zij 

uit dit antwoord. 

blanco 3,9 Leerlingen hebben de vraag gezien, maar hebben geen antwoord ingevuld.

vwo
(N=7895)

havo
(N=11480) 25 39

47 32

36

21



70 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 45 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 6,4

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7849)

havo
(N=11776) 19 34

50 25

47

25



71 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19625)

Mogelijke verklaring

0,6 / 64,1 / 

640,6 / 640,9 

9,3 Leerlingen hebben voor een kilometer een verkeerde hoeveelheid centimeters 

gerekend (1000 centimeter , 10 000 centimeter of 100 000 centimeter). Bij het 

antwoord 640,6 is bovendien voor π het getal 3,14 gebruikt. 

2,0 / 20,4 / 204 4,2 Leerlingen hebben niet maal π gedaan. Tevens is voor een kilometer een verkeerde 

hoeveelheid centimeters gerekend (1000 centimeter , 10 000 centimeter of  

100 000 centimeter).

2,1 3,6 Leerlingen hebben niet maal 3 gedaan voor het aantal omwentelingen van het wiel.

3,2 2,9 Leerlingen hebben in plaats van de diameter van het wiel (68 centimeter) de straal 

gebruikt (34 centimeter) in de formule.

21,4 / 213,6 1,2 Leerlingen hebben niet maal 3 gedaan voor het aantal omwentelingen van het wiel. 

Tevens is voor een kilometer een verkeerde hoeveelheid centimeters gerekend 

(1000 centimeter of 10 000 centimeter).

213,5 1,2 Leerlingen hebben niet maal π gedaan en niet maal 3 voor het aantal 

omwentelingen van het wiel. Tevens is voor een kilometer een verkeerde 

hoeveelheid centimeters gerekend (1000 centimeter).

71,2 1,1 Leerlingen hebben door 3 gedeeld in plaats van vermenigvuldigd voor de 

omwentelingen van het wiel. Tevens is voor een kilometer een verkeerde 

hoeveelheid centimeters gerekend (1000 centimeter). 

0,7 1,0 Leerlingen hebben door 3 gedeeld in plaats van vermenigvuldigd voor de 

omwentelingen van het wiel.

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

 



72 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 46 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 26

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=28703)

Mogelijke verklaring

260 20,8 Leerlingen hebben millimeters niet omgerekend naar centimeters: 630 millimeter – 

2 x 185 millimeter = 260 millimeter.

2,6 5,1 Leerlingen hebben millimeters foutief omgerekend naar centimeters: 630 

millimeter – 2 x 185 millimeter = 260 millimeter, 260 millimeter / 100 = 2,6. 

63 1,2 Leerlingen kunnen er vanuit zijn gegaan dat zij alleen de maximale waarde hoefden 

om te rekenen: 630 millimeter = 63 centimeter. 

20 1,0 Leerlingen hebben gerekend met de minimale waarde van 570 millimeter in  

plaats van met de maximale waarde van 630 millimeter: 570 millimeter- 2 x  

185 millimeter = 200 millimeter = 20 cm

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

vwo
(N=11602)

havo
(N=17101) 36 36

60 28

28

12



73 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 47 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 44,2

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7671)

havo
(N=11328) 9 36

29 41

55

30



74 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=18999)

Mogelijke verklaring

44,5 16,5 Leerlingen kunnen een tijd van 20:23 (19:32 + 0,51) hebben geïnterpreteerd hebben 

als 20,23 minuten in plaats van 20 minuten en 23 seconden. Wanneer zij rekenen 

met 20,23 minuten komen zij op het antwoord uit. 

45,4 / 45 8 Leerlingen kunnen een tijd van 00:19:32 geïnterpreteerd hebben als 19,32 minuten 

in plaats van 19 minuten en 32 seconden. Wanneer zij rekenen met 19,23 minuten 

komen zij op het antwoord uit. Het antwoord 45 duidt op een afronding op een heel 

getal in plaats van op één decimaal. 

44 / 44,1 / 44,3 3,9 Deze antwoorden duiden op foutieve afrondingen. 

1,3 3,0 Leerlingen hebben mogelijk gedacht dat zij alleen de tijden 19:32 en 0:51 bij elkaar 

op hoefden te tellen en hebben dit getal vervolgens door 15 kilometer gedeeld.

17,6 1,2 Leerlingen kunnen een tijd van 0:51 geïnterpreteerd hebben als 51 minuten in 

plaats van 0 minuten en 51 seconden. Wanneer zij rekenen met 51 minuten komen 

zij op het antwoord uit. 

5,1 1,0 Leerlingen hebben de berekening omgedraaid en 15 kilometer gedeeld door  

3600 seconden en deze uitkomst vervolgens vermenigvuldigd met de tijd van 

Robert Gesink in seconden. Zij hadden 15 kilometer moeten delen door de tijd van 

Robert Geesink in seconden en dit vermenigvuldigen met 3600 seconden. 

0,7 1,0 Leerlingen hebben 60 seconden in één uur gebruikt in plaats van 3600 seconden. 

blanco 3,8 Deze groep leerlingen heeft de vraag gezien, maar geen antwoord ingevuld.



75 Weergave en analyse foutieve antwoorden voorbeeldtoets 3F 2013 < Inhoud

Vraag 48 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | D

Domein | Verbanden

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=18986)

Mogelijke verklaring

C 22,6 Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen voor deze alternatieven hebben 

gekozen. Gedacht kan worden aan levensfases die niet worden opgeteld. Ook kan 

de omrekening van het aantal uren naar dagen en jaren foutief verlopen zijn. 

Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen het antwoord gegokt hebben of de vraag 

verkeerd begrepen hebben. 

B 18,3

A 11,1

vwo
(N=7677)

havo
(N=11309) 36 63

62 37

1

1



76 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 49 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1201

Domein | Getallen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29301)

Mogelijke verklaring

1101 2,1 Wanneer leerlingen 545 en 656 onder elkaar hebben gezet en bij elkaar hebben 

opgeteld, kan het gebeurd zijn dat zij het extra verkregen honderdtal bij 45 + 56 niet 

hebben meegerekend. 

1200 1,5 Wanneer leerlingen 545 en 656 onder elkaar hebben gezet en bij elkaar hebben 

opgeteld, kan het gebeurd zijn dat zij de 11 van 5 + 6 hebben genoteerd als 10.  

Een andere verklaring kan zijn dat leerlingen met handig rekenen de laatste 1 er 

niet bij op hebben geteld.

vwo
(N=11432)

havo
(N=17432) 89 6

93 4

5

3
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Vraag 50 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 894,43 

Domein | Verhoudingen

Resultaten per niveau in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=18965)

Mogelijke verklaring

74,536 / 74,54 28,1 Leerlingen hebben enkel per maand berekend hoeveel Erica overhoudt aan 

vakantiegeld in plaats van per jaar: € 1400 x 0,08 = € 112, € 112 x 0,3345 = € 37,464, 

€ 112 - € 37,464 = € 74,536 of afgerond € 74,54.

449,57 5,3 Leerlingen hebben berekend hoeveel geld de werkgever van het vakantiegeld in 

houdt en niet hoeveel Erica over houdt: : € 1400 x 0,08 = € 112, € 112 x 0,3345 =  

€ 37,464, € 37,464 x 12 = € 449,57. 

894,432 4,3 Leerlingen hebben niet afgerond op twee decimalen.

37,46 4,2 Leerlingen hebben 8% van € 1400 (= € 112) berekend en daar vervolgens 33,45% 

van berekend: € 112 x 0,3345 = € 37,46.

vwo
(N=7677)

havo
(N=11288) 29 44

43 42

27

15
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Vraag 51 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 68

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29299)

4 11,5

36 4,9

-3,1 3,1

212 2,0

-3,11 1,1

-1,3 1,0

blanco 4,1

vwo
(N=11868)

havo
(N=17431) 34 40

73 15

26

12
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Vraag 52 of 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 1305

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29302)

945 1,3

blanco 2,3

vwo
(N=11872)

havo
(N=17430) 68 9

81 4

23

15



80 Foutenanalyse rekentoets 3F voortgezet onderwijs < Inhoud

Vraag 53 van 60 

Antwoord volgens correctievoorschrift | D

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=18985)

A 29,6

C 15,1

B 9,9

 

vwo
(N=7677)

havo
(N=11308) 32 67

63 36

1

1
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Vraag 54 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 5

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=18991)

39 6,1

298 3,9

4 1,9

3 1,3

50 1,2

2 1,1

6 1,1

blanco 3,1

 

vwo
(N=7684)

havo
(N=11307) 49 25

75 11

26

14
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Vraag 55 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 725

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29296)

4495 12,0

580 3,0

250 1,4

87 1,2

730 1,0

blanco 5,9

 

vwo
(N=11875)

havo
(N=17421) 42 31

62 23

27

15
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Vraag 56 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 38

Domein | Verbanden

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29290)

57 11,5

blanco 2,4

 

vwo
(N=11870)

havo
(N=17420) 69 25

86 11

6

3
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Vraag 57 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 270

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

vwo
(N=7880)

havo
(N=11845) 10 54

21 56

36

23
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Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19725)

238 26,7

31 3,8

304 2,9

32 2,6

25 2,2

389 2,0

253 2,0

33 1,7

254 1,6

9 1,5

388 1,4

43 1,1

252 1,0

27 1,0

255 1,0

blanco 2,6
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Vraag 58 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 6,1

Domein | Getallen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=29319)

7 2,5

61 2,3

6,01 1,3

0,61 1,3

blanco 2,0

vwo
(N=11872)

havo
(N=17447) 62 21

81 9

17

10
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Vraag 59 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | 4,2

Domein | Verhoudingen

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse niveau overstijgend 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19572)

3,5 24,4

5,2 12,3

5,5 7,4

4,5 2,1

2,5 1,9

4,9 1,8

4 1,6

4,1 1,5

5 1,1

blanco 2,1

 

vwo
(N=7835)

havo
(N=11737) 10 64

30 48

26

22
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Vraag 60 van 60

Antwoord volgens correctievoorschrift | Van 0,99 tot en met 1 

Domein | Meten en Meetkunde

Resultaten per leerweg in % (voor uitleg zie leeswijzer)

Foutenanalyse (zonder mogelijke verklaring, zie inleiding) 

Fout antwoord Frequentie (%)

(N=19852)

0,81 10,3

99 6,7

9,9 6,0

81 5,9

9900 5,4

8,1 5,3

8100 2,8

810 2,7

0,081 2,1

81000 1,1

vwo
(N=8006)

havo
(N=11846) 22 57

54 35

21

11
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