
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Scheikunde havo, eerste tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord 
te geven op de volgende vraag: 
In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden? 

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. 

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag
III. Een-stapje-extra-vraag. 
IV. Niet voorgekomen in de cursus

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn 
met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1, achteraan 
dit document, vind je een nadere toelichting op deze categorieën. 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt 
met kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus 
(categorie IV). 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen 
op info@sslleiden.nl. 

Met vriendelijke groet,

Hans Huibregtse
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toelichting categorie keuze: 

1 1 2 II Bij het blok Koolstofchemie hebben we gekeken naar de betekenis van verzadigde en onverzadigde ketens. Samen met de formules 
voor alkanen en alkenen kon je erachter komen of de twee verschillende zijgroepen verzadigd of onverzadigd waren.

2 2 II Bij het blokje Micro-Macro in Soorten Stoffen hebben we gezien dat microniveau gaat over 'dingen die je niet kan zien', zoals 
bindingen en moleculen. Aangezien de moleculen hier niet zijn afgebeeld, is er geen sprake van een afbeelding op microniveau. 

3 2 II We hebben de term 'emulgator' niet besproken in de uitleg voor het bord, maar door de signaalwoorden 'hydrofoob' en  'hydrofiel' 
had je terug kunnen denken aan de examentip 'Soort zoekt Soort' (bij Moleculaire stoffen). Hiermee had je kunnen bepalen dat de 
hydrofiele kop in water steekt en de hydrofobe staart in het oliedruppeltje.

4 3 III Deze rekenvraag was op te lossen met het stappenplan Rekenen. Er zat wel een extra denkstap aan verbonden, namelijk dat je niet 
met een molverhouding moest rekenen, maar met een massaverhouding  Je kon dit herkennen omdat in de vraag stond dat 
maltodextrine 3x zijn eigen gewicht  aan water opneemt. Door te berekenen hoeveel gram één mol maltodextrine weegt, had je 
kunnen bepalen hoeveel gram water daar aan kan binden (en dus hoeveel mol).

5 2 I In de tekst stond dat de gel voor 1 deel uit koolhydraat en 3 delen uit water bestond. Je kon dus de nieuwe energiewaarde 
berekenen en bekijken hoeveel keer deze in de energiewaarde van vetten/oliën past.

2 6 2 II Hier was het handig als je de reactievergelijking opstelde, aangezien het CITO hier ook naar refereert ('reactieproduct', 'reactie'). 
Het opstellen van reactievergelijkingen hebben we geoefend aan de hand van het stappenplan. Als je het stappenplan volgde, had je 
bij stap II kunnen zien dat de reactievergelijking niet kloppend te maken is, omdat je 1 Si-deeltje en 2 O-deeltjes overhoudt. 

7 2 II Dit soort opgaven hebben we uitgebreid geoefend in het blok Soorten Stoffen bij Atoombouw (bijv. opgave 30). Een soortgelijke 
opgave hebben we ook tijdens de uitleg besproken.

8 2 II Hier kon je het stappenplan Reactievergelijkingen toepassen. Door de stoffen voor en na de pijl op te schrijven zonder ze 
kloppend te maken, had je al een punt kunnen scoren.

9 2 II Bij Moleculaire stoffen (Soorten Stoffen) hebben we het begrip 'covalentie' besproken. Met die kennis had je de structuurformule 
hier kunnen tekenen.

10 2 II In de tekst staat dat bij boren warmte vrijkomt. Je weet dat water kan verdampen als je het verwarmt. Door de formule van 
massapercentage op te schrijven had je kunnen zien dat de massa van het deel (water) dus kleiner wordt als je boort.

11 2 II In de vraag wordt het woord 'verpoederen' gebruikt. In het blok Begrippen bij Reacties hebben we besproken dat je de 
reactiesnelheid kan verhogen door 'de verdelingsgraad te verhogen' (en dat doe je met verpoederen). Met dat gegeven had je de 
vraag kunnen oplossen.

12 2 II Bij deze vraag moest je goed gebruik maken van de gegevens in de teskt en figuur. Samen met het stappenplan Vergelijkingen ('leg 
uit of...') kon je deze vraag goed aanpakken. 

13 2 II Bij deze vraag werd gehint op Binas 45A, de tabel die we hebben besproken bij de notatie (oplosbaarheid) van Zouten. In het blok 
Zuren & Basen hebben we daarnaast gezien dat hydroxide een base is. 

3 2 II Het tekenen van waterstofbruggen hebben we onder andere in het blok Soorten Stoffen geoefend (bijv. opgave 9).
1 III De extra denkstap die je moest zetten was het tekenen van waterstofperoxide. Je had hiervoor de regels van covalentie kunnen 

gebruiken (zie toelichting bij vraag 9).

15 3 II Deze opgave had je met het stappenplan Reactiewarmte berekenen kunnen oplossen. Belangrijk was wel dat je de vormingswarmte 
van vloeibaar water moest nemen, en niet die van water in gasfase. 

16 2 II We hebben in het blok Redox tijdens de uitleg besproken wat de kenmerken zijn van een oxidator en een reductor. Je hebt er 
waarschijnlijk ook mee geoefend, bijvoorbeeld met opgave 194b en 195a. Met deze kennis kon je de vraag oplossen.

17 2 II Er was al gegeven dat deze reacties exotherm zijn. In de uitleg van Energie (Begrippen bij reacties) hebben we zo'n energiediagram 
besproken. Je moest wel opletten dat je bijschriften bij de energieniveau's zette, want dat leverde minpunten op als je dat niet deed.

18 2 II Hierbij had je eerst moeten opzoeken wat er zo bijzonder was aan de explosiekamer. De tekst geeft aan dat er pas in de 
explosiekamer enzymen bij het mengels komen. Enzymen en hun werking in reacties hebben we besproken bij Biochemie. Met het 
stappenplan Verklaring ('leg uit dat...') had je hier een mooie uitleg kunnen maken.

19 2 II Ondanks dat je hier moest redeneren, moest je ook het stappenplan Rekenen gebruiken om je antwoord te onderbouwen. Dit had 
je kunnen herkennen doordat in de vraag stond dat je je antwoord moest baseren 'op getalsgegevens uit tekst 1'.  

4 20 2 II Bij deze vraag moest je twee kopjes uit de cursus combineren: het stappenplan Reactievergelijkingen en de kennis over covalentie 
(Moleculaire Stoffen). Die had je nodig om de structuurformules te tekenen.

21 2 II Bij het blok Zuren en Basen hebben we dit soort rekensommen heel veel geoefend (opgave 95b, 97a). Je kon hier dus aan de slag 
met de formules die we klassikaal hebben besproken.

22 2 II Deze vraag bestond uit 2 denkstappen. Ten eerste moest je bepalen of waterstof uit reactie 1 een reductor of oxidator is. Dit 
hebben we ook al in vraag 16 langs zien komen. Daarnaast hebben we bij Elektrochemische Cel behandeld bij welke pool de 
reductor/oxidator reageren.

23 2 II Het maken van totaalreacties had je kunnen aanpakken met het stappenplan Reactievergelijkingen. Het checken van je reactie levert 
je ook een punt op: door de elektronen en H+ tegen elkaar weg te strepen.

24 2 II Bij deze vraag kon je de kennis over Duurzaamheid gebruiken. Het was wel belangrijk dat je opmerkte dat CO2 bijdraagt aan het 
broeikaseffect. Door te kijken naar de reacties had je kunnen bepalen dat je te maken hebt met een biobrandstof.
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2 II Hier was het belangrijk dat je zag dat je opmerkte dat bij verbranding van methaan CO2 ontstond, wat is besproken bij het 
stappenplan Reactievergelijkingen. Het antwoord kon je mooi formuleren met behulp van het stappenplan Vergelijkingen 
('beredeneer of...').

1 III Een extra stap die je moest zetten, is dat je moest bedenken dat dat planten de CO2 die bij de verbranding ontstaat juist weer 
gebruiken.

2 II Dit was een lange rekensom die je gestructureerd kon aanpakken met het stappenplan Rekenen. Als je vastliep, kon je gewoon alles 
omrekenen naar mol om toch nog één punt te scoren, zoals ook besproken tijdens de cursus. 

1 III De extra denkstap die je moest zetten was het omrekenen van kilometers naar kg waterstof.

5 27 3 IV Het botsende-deeltjes-model en de invloed van concentratie op Reactiesnelheid hebben we niet in de cursus besproken, omdat dit 
behoort tot de grote bakstof.

1 II Je had hier kunnen teruggrijpen op de tabel over Scheidingsmethoden die we hebben besproken tijdens de uitleg.
1 I Je kon een punt krijgen als je bedacht dat warmte toevoegen energie en dus geld kost.

29 2 II Door de formule van atoomeconomie, waarmee je waarschijnlijk hebt  geoefend in bijvoorbeeld opgave 178, erbij te pakken en 
even te puzzelen met de gegeven reacties had je deze vraag kunnen beantwoorden. 

30 2 II Tabel 97 hebben we kort besproken bij Duurzaamheid (Industriële Chemie). Door goed de teskt te lezen, had je de voordelen van 
OMEGA kunnen bepalen en het bijbehorende uitgangspunt kunnen vinden.

6 31 2 II Je kon hier door het signaalwoord 'monomeer' terugdenken aan de kennis uit het blok Polymeren (Koolstofchemie). Het was hier 
belangrijk dat je eerst herkende wat voor soort polymeer dit was, zodat je er daarna een monomeer van kon maken.

32 2 II De notie 'zuur-basereactie' gaf aan dat je kennis moest gebruiken uit het blok Zuren & Basen. Door in Binas 49 te zoeken naar 
basen en te vergelijken met Binas 45A had je het antwoord kunnen vinden.

33 3 II Bij deze opgave kon je heel goed het stappenplan Rekenen gebruiken. De extra uitdaging zat hem in het omrekeken van ton naar 
gram, iets wat we hebben behandeld bij Rekenen. 

34 2 II Deze twee bindingen zijn langsgekomen in het blok Moleculaire Stoffen. Je moest je wel bedenken dat er één binding tussen 
moleculen bevond en één binnenin moleculen.

35 1 II Door het woord 'thermoplasten' kon je weten dat je de kennis van het blok Plastics moest gebruiken. Daar hebben we alleen de 
eigenschap van dwarsverbindingen besproken. Deze had je bij deze vraag kunnen invullen.

1 IV De andere eigenschappen hebben we niet besproken op de cursus omdat die behoren tot de grote bakstof.
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I 3 4%
II 64 83%
III 6 8%
IV 4 5%

77 100%

Dit gold voor: 95% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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Bijlage 1: Toelichting categorieën 

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden
Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn 
opgenomen in de eindtermen in de syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag 
Dit betreft de volgende vragen:
• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);
• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;
• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent;
• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. 
Samengevat);
• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven. 

Categorie III: een-stapje-extra-vraag
Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus 
combineren met een stukje ‘inzicht’. Bijvoorbeeld:
• Je moet net even buiten het stappenplan om denken;
• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen.

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus
Dit betreft de volgende vragen: 
• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen 
soelaas biedt;
• Vragen over grote-bak-stof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof 
op de vakkenpagina. 
• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) concept in een andere context gaat.
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