
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Natuurkunde vwo, 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

1 van 4



 v
ra

ag

 a
an

ta
l p

un
te

n

 c
at

eg
or

ie
 v

ra
ag

toelichting categorie keuze: 

1 1 3 III Welke stappen moest je zetten? In deze vraag was het belangrijk dat je het gegeven 'plaatje' kon vertalen naar een 
natuurkundige schakeling. In de uitleg over schakelingen zijn deze onderdelen behandeld. Dat er geen stroom loopt bij een 
gesloten schakeling, is in de opgavebundel langsgekomen.

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'vermogen' en 'rendement' kon je hier herkennen dat dit een opgave over de 
'handige formules' van elektriciteit was. Wanneer je de uitleg in de tekst combineerde met de 'handige formules' voor vermogen, 
kon je de totale energie van de accu berekenen. De gegevens over het zonnepanneel stelden je dan in staat de 'oplaadtijd' te 
berekenen. Deze opgave en de benodigde aanpak lijkt sterk op de vaak opgegeven opgave 55 ('Batterij') uit de bundel.

3 3 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat hier het materiaal van de draad gegeven werd, kon je herkennen dat dit een opgave over 
de 'bijzondere weerstand' van een draad is. Wanneer je rekening hield met de aandachtspunten die gegeven waren bij deze 
formule in de uitleg 'bijzondere weerstanden', kon je de weerstand van de draad uitrekenen.

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'met behulp van de figuren' kon je herkennen dat dit een opgave over grafieken 
is. Daarbij kon je aan het woord 'vermogen' herkennen dat ook bij deze opgaven handige formules nodig zijn. Met een 
combinatie van de formules van vermogen kon je vervolgens het overeenkomen van de grafieken aantonen.

5 5 II Welke stof kon je gebruiken? Door de woorden 'laat met behulp van de figuren zien' kon je herkennen dat je alle informatie 
van deze vraag uit de grafieken moest halen. Hierbij hielp het podium voor grafieken je per deelvraag om te bepalen wat je 
moest doen.  

2 6 4 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'bepaal' kon je herkennen dat dit een opgave van het onderwerp 'grafieken' was. 
Aan het feit dat er een kracht gevraagd werd, kon je herkennen dat deze som ook over krachten ging. Aan het feit dat de 
snelheid niet constant is, kon je herkennen dat de resultante kracht niet nul was. Van daaruit kon het stappenplan krachten je 
naar de oplossing van deze vraag leiden. 

7 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'bepaal' kon je hier herkennen dat dit een opgave over grafieken was. Met behulp 
van het podium kon je vinden dat het bepalen van de oppervlakte van de grafiek je het antwoord kon geven. Hoe dit in zijn 
werk gaat is behandeld in de uitleg 'Grafieken'.

8 3 III Welke stappen moest je zetten? Aan het feit dat de vraag nog steeds over 'afzetkracht' ging, kon je herkennen dat dit een 
opgave over krachten was. Aan het feit dat er tijd in de vraag staat, kon je herkennen dat dit (ook) een opgave over bewegen 
was. Het gegeven rekenkundig model gaf een nieuwe context aan deze vraag; in dit model staan echter enkel formules uit de 
stappenplannen van krachten en bewegen. 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat de opgave vraagt naar een formule voor zwaarte-energie (en het feit dat er geen enkel 
mechanica-herkenningspunt in staat), kon je herkennen dat dit een opgave over energie was. Met behulp van de gelijkenis met 
een veer en de grootheden in het model kon je de gevraagde formule (die afkomstig is uit de uitleg 'Energie') opstellen.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'bepaal' kon je herkennen dat dit een opgave was waarin grafieken gebruikt 
moesten worden. Uit het podium van grafieken blijkt vervolgens hoe je uit dit (E,t)-diagram het tijdstip van het maximaal 
vermogen kon bepalen. 

11 4 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'bepaal' kon je herkennen dat dit een opgave was waarbij grafieken gebruikt 
moesten worden en omdat er over energiëen gesproken werd, kon je herkennen dat deze opgave over energie ging. Uit de 
energiebalans van het stappenplan energie kon je de ontbrekende energievorm aanvullen in deze grafiek. Doordat er gevraagd 
wordt naar een verloop van energie vertoont deze opgave gelijkenis met de opgave uit ons proefexamen, waarin ook een (E,t)-
grafiek gegeven wordt.

3 12 4 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'bepaal' kon je herkennen dat dit een vraag is waarbij een afbeelding gebruikt 
moest worden. Doordat er werd gevraagd naar een brekingsindex, kon je herkennen dat we het hier over 'Spiegels en Breking' 
van optica hebben. De formule voor breking (met daarin de brekingsindex) is tijdens dit blok behandeld, evenals het gebruik 
ervan.

13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er werd gevraagd naar een constructie in de opgave, kon je herkennen dat dit een opgave 
over het 'tekenen met lenzen' is (al is er hier geen echte 'lens'). Hier is besproken dat een beeld ontstaat waar lichtstralen elkaar 
snijden. Op deze manier kon je het punt Q vinden. Met behulp van de uitleg over het 'tekenen met lenzen' (waarin het begrip 
virtueel beeld behandeld is) kun je beargumenteren waarom het voorwerp breder lijkt.

14 4 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de woorden 'totale reflectie' kon je herkennen dat dit een opgave over breking van licht is. In 
deze uitleg is behandeld wat er met lichtstralen gebeurt bij breking van iets naar lucht, en wat er gebeurt als hier de hoek van 
inval heel groot wordt. Aan de hand van deze verschijnselen kon je tot de conclusies van Anne en Peter komen.

4 15 4 III Welke stappen moest je zetten? Uit de woorden 'slinger' en 'frequentie' kon je herkennen dat dit een opgave over trillingen was. 
Aan de hand van de formule uit deze uitleg kon je de trillingstijd (en frequentie) van de slinger bepalen. Het stapje extra in deze 
vraag was dat je moest kijken naar hoe de spankracht varieert in het touw tijdens de slingering.

16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'bepaal' kon je herkennen dat dit een opgave was waarin je de figuur/grafiek moest 
gebruiken. Uit het feit dat er een kracht gevraagd werd, kon je opmaken dat hier het stappenplan krachten (ook) van toepassing 
was. Aan de hand van dit stappenplan (met daarbij het ontbinden van krachten) kon je de gevraagde hoek bepalen. 

17 2 III Welke stappen moest je zetten? Uit het tweede deel van de gegeven formule (en het feit dat de slinger in punt P een 
cirkelbeweging uitvoert) kon je opmaken dat dit een opgave over cirkelbewegingen was. Wanneer je het stappenplan 
cirkelbewegingen volgde, kwam je (met invullen van de juiste grootheden) tot de gevraagde formule.
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18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'bepaal' kon je herkennen dat je in deze opgave de gegeven grafiek (figuur 2) moest 
gebruiken. Het stapje extra is dat je moest herkennen dat in punt P de spankracht het grootst was. Vervolgens kon je de 
gegeven formule invullen.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de woorden 'hangt stil' kon je herkennen dat dit een krachtenopgave met F_res=0 was. Het 
doorlopen van het stappenplan leidde je tot de oplossing voor de spankracht.

5 20 3 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de gegeven reactie en de vraag naar vrijgekomen energie kon je herkennen dat dit een opgave 
over het massadefect (met daarbij een reactievergelijking) was. Het doorlopen van dit stappenplan massadefect (met aandacht 
voor het wegvallen van elektronen) resulteerde in het antwoord op deze vraag.

21 3 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'kernreactievergelijking' kon je herkennen dat dit een opgave over 
reactievergelijkingen was. Met behulp van de uitleg in de tekst was deze reactievergelijking op te stellen.

22 4 III Welke stappen moest je zetten? Uit de woorden 'magnetische veld' en 'geladen deeltje' kon je herkennen dat dit een opgave 
over magnetische velden was, in het bijzonder de Lorentzkracht. Het bepalen van de lading van het deeltje kon met deze uitleg 
en figuur 2 gedaan worden. Het stapje extra in deze vraag is de uitleg dat het deeltje spiralen gaat draaien, waarbij je de uitleg 
cirkelbewegingen moest combineren met de uitleg over bewegen.

23 4 II Welke stof kon je gebruiken? Uit de woorden 'straal van de spiraalbaan' en 'magneetveld' kon je herkennen dat dit een opgave 
over de Lorentzkracht in een magnetisch veld was, en dan de combinatie met cirkelbewegingen. Met behulp van het 
stappenplan cirkelbewegingen (of de examentip F_L = F_mpz) kon je tot een antwoord op deze opgave komen.

24 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de tekst werd gesproken over evenredigheden met volume en oppervlakte van een bol. De 
formules voor dit volume en oppervlak kunnen als algemene kennis worden beschouwd en staan in Binas.

1 III Welke stappen moest je zetten? De conclusie uit deze formules kan beschouwd worden als een 'stapje extra' in deze vraag. 
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I 0 0%
II 58 77%
III 17 23%
IV 0 0%

75 100%

Dit gold voor: 100% 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.

4 van 4


