
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde vwo, tweede 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 3 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat deze opgave te herkennen was als een opgave Mechanica, maar niet te herkennen was als 
een opgave bewegen, krachten, momenten of cirkelbewegingen, kon je herkennen dat dit een opgave over het onderwerp 'Energie' 
was. Met behulp van het stappenplan van deze uitleg kon je deze opgave oplossen, zoals bijvoorbeeld de opgave over de 'Jan van 
Gent' in de bundel.

2 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Aan de bewoording 'toon aan' kon je herkennen dat je een rekensom uit moest voeren 
waarvan het antwoord al bekend is. Aan het feit dat er geen formule over 'luchtstromen' en 'luchtsnelheid' wa,s kon je herkennen 
dat dit een opgave was waarin gerekend moest worden met eenheden. Deze algemene kennis is in de cursus behandeld.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat je iets uit moest leggen over spanningen kon je herkennen dat dit een opgave over de 
'Handige formules' van elektriciteit (er is immers geen schakeling of bijzondere weerstand) was. Omdat er verder in de opgave over 
vermogen gesproken werd, kon je herkennen dat je hier moest redeneren aan de hand van formules over vermogen. Deze zijn in 
de cursus behandeld in het blok 'Handige formules' van elektriciteit, en een dergelijke redenering zat bijvoorbeeld in de opgave 'Vol 
of Leeg'.

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat er hier werd gesproken over vermogen en de eenheid kWh kon je herkennen dat dit een 
opgave was over de 'handige formules' van Elektriciteit.  Met de formules voor Energie en de omrekeningsfactor voor kWh uit 
deze uitleg kon je deze opgave oplossen. 

5 4 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'hangt stil' kon je herkennen dat dit een opgave van het onderwerp 'Krachten' was 
(want er geldt dat de resultante kracht nul is). Met hulp van het stappenplan krachten en de gegeven formule voor luchtweerstand 
kon je in deze opgave de in te stellen luchtsnelheid berekenen. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er werd gesproken over iemand die 'gaat bewegen' en er geen tijd gegeven werd, kon je 
herkennen dat dit een opgave over krachten was, waarbij dit keer de resultante kracht niet langer nul was. Met behulp van de 
gegeven formule voor luchtweerstand en de uitleg over wat er gebeurt als de resultante kracht niet nul is (stap 4 van het 
stappenplan krachten) kon je beredeneren welke kant de skydiver op zal bewegen. 

2 7 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'Construeer' en het feit dat er een materiaal gegeven was, kon je herkennen dat dit een 
opgave over breking van licht was. Doordat het licht van iets naar lucht ging, kon je herkennen welke formule voor de breking van 
licht je uit de uitleg 'Breking' moet gebruiken.

8 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'bepaal' kon je herkennen dat je in deze opgave gebruik moest maken van de gegeven 
figuur. Aan het feit dat de opgave nog steeds ging over afbuigende lichtstralen kon je herkennen dat dit nog steeds een opgave over 
breking was. Met de hoek van inval als verschil tussen de plaatjes kon je de uitleg over 'breking van iets naar lucht' (met daarbij de 
grenshoek) gebruiken om antwoord op de vraag te geven.

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'brandpuntsafstand' en 'vergroting' kon je herkennen dat dit een opgave over het 
'rekenen met lenzen' was. Met behulp van het stappenplan uit deze uitleg (en de examentip over een negatieve beeldsafstand bij een 
virtueel beeld) kon je de gevraagde vergroting berekenen. 

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat het nog steeds over vergroting ging, kon je herkennen dat dit weer een opgave was over het 
rekenen met lenzen. Aan de woorden 'geef aan' kon je herkennen dat je een conclusie op basis van een formule moest geven. Met 
hulp van de lenzenformule en de formule voor vergroting uit de uitleg 'Rekenen met lenzen' kon je deze conclusie geven.

3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er in deze opgave werd gesproken over grondtonen en frequenties kon je herkennen dat dit 
een opgave over 'staande golven' was. Met behulp van het stappenplan golven (dit keer zonder getallen) kon je (met behulp van de 
formule v = lambda * f uit deze uitleg) je conclusie geven.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat er in deze vraag over boventonen van grondtonen gesproken werd, kon je herkennen dat dit 
een opgave over het blok 'staande golven' was, en dat je de examentip over het frequentieverschil bij boventonen kon gebruiken. 
Met behulp van deze examentip kon je de eerste gemeenschappelijke boventoon vinden.

3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het feit dat er gevraagd werd naar een spankracht en er gevraagd werd een krachtentekening te 
maken kon je herkennen dat dit een opgave over 'Krachten' was. Met behulp van het stappenplan krachten kon je de gevraagde 
krachten construeren en de benodigde krachtenbalans opstellen. 

2 III Welke stappen moest je zetten? Het stapje extra in de vraag was dat je met behulp van de gegevens in de vraag (en de tangensregel) 
de hoek van de twee schuine krachten zelf moest berekenen, en niet op mocht meten. Deze hoek kon berekend worden omdat 
zowel de aanliggende zijde (de helft van de lengte van de snaar) en de overstaande zijde (de 1cm uitwijking) gegeven waren 

14 3 II Welke stof kon je gebruiken? Uit het woord 'bepaal' in de vraag en het feit dat er een figuur gegeven was, kon je herkennen dat dit 
een opgave over het onderwerp 'grafieken' was. Omdat de gevraagde eenheid (Newton van spankracht) op de y-as stond, kon je 
met hulp van het podium afleiden dat je deze grafiek mocht aflezen om de opgave op te lossen.  .

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'Leid af met Binas' kon je herkennen dat dit een opgave was over het 'aantonen van 
formules', zoals in verschillende avondprogramma's behandeld. Aan het feit dat de opgave nog steeds over trillende snaren ging, 
kon je herkennen dat je de gevraagde formules uit het blok 'Staande golven' moest halen.Een kleine stap extra was het achterhalen 
van de formule voor de massa van de snaar. Deze was echter ook samen te stellen uit (algemene) formules in Binas.
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16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er hier gevraagd werd naar een spankracht met een gegeven formule waarin onder andere 
golflengte en frequentie voorbij kwamen, kon je herkennen dat dit een opgave over staande golven was. Met behulp van het 
stappenplan staande golven voor het bepalen van de golflengte van de tonen kon je deze vraag met deze uitleg oplossen.

17 2 III Welke stappen moest je zetten? Omdat het hier nog steeds over muziekinstrumenten met snaren ging, kon je herkennen dat dit een 
opgave over staande golven was. Door weer het stappenplan golven te gebruiken kon je weer de spankracht in de gitaarsnaar 
uitrekenen, en de gevraagde verhouding bepalen.

4 18 4 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat er hier gesproken werd over de weerstand van draden waarvan het materiaal gegeven was, 
kon je herkennen dat dit een opgave over de 'Bijzondere weerstanden' van elektriciteit was, en wel de 'Weerstand van een draad'. 
Met behulp van de formule uit dit blok (en de drie valkuilen als aandachtspunten) kon je de weerstand van zowel het koperstaafje 
als de koperdraden berekenen, en de gevraagde factor bepalen.

19 3 II Welke stof kon je gebruiken? Door de gegeven schakeling en het feit dat er naar een stroomsterkte daarin gevraagd werd, kon je 
herkennen dat dit een opgave over 'Schakelingen' was. Met behulp van de spelregels (waarbij je dit keer regel 4 over 
vervangingsweerstand nodig had, zoals in de opgave over de Spanningszoeker uit de bundel) kon je de gevraagd stroomsterkte 
berekenen.

20 4 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat er hier werd gesproken over een magneetveld en een kracht die daarbij hoort, kon je 
herkennen dat dit een opgave over de 'Lorentzkracht' was. Met behulp van de linkerhand FBI-regel uit deze uitleg kon je de 
gevraagde richting bepalen, nadat je de richting van het magneetveld had bepaald (met de uitleg 'Magnetische velden') en de 
richting van de stroom (met de uitleg 'Schakelingen') 

21 3 III Welke stappen moest je zetten? Aan de woorden 'leg uit' kon je herkennen dat je aan de hand van een formule moest redeneren. 
Omdat het in deze opgave nog steeds over de kracht die het stokje doet draaien ging (de Lorentzkracht), kon je herkennen dat je 
de formule uit deze uitleg moet gebruiken (F_L = B*I*l) en de uitleg cirkelbewegingen. Met behulp van de variërende 
stroomsterkte (door een variërende weerstand in de schakeling) kon je een antwoord formuleren op deze vraag.

5 22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door de termen 'massagetal' en 'kernsplijting' kon je herkennen dat dit een opgave over 
reactievergelijkingen was. Met behulp van de oefening van reactievergelijkingen in deze uitleg kon je de gevraagde 
reactievergelijkingen opstellen en missende deeltjes invullen.

23 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'rendement' kon je herkennen dat dit een opgave was waarin met rendement gerekend 
moest worden. Aan het woord 'splijtingen' kon je herkennen dat dit ook een opgave over massadefect was. Het rekenen met 
eenheden stelde je in staat een antwoord te vinden op deze opgave op eenzelfde manier als bij de opgave 'Kerncentrale' in de 
bundel. 

24 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip moderatorstaven (staven die neutronen afremmen voor de volgende reactie) is op 
onze cursus niet voorgekomen omdat dit behoort tot de grote bakstof. 

25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'energie vrijkomt' en de reactievergelijking kon je herkennen dat dit een opgave over 
'Massadefect' was. Met behulp van het stappenplan massadefect kon je vaststellen of er bij deze reactie massa verdwijnt (en dus 
energie vrijkomt), of massa bij komt (en dus energie nodig is).

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de gegeven formule en het woord 'activiteit' kon je herkennen dat dit een som over 
'Halfwaardetijden' van kernfysica was. Met behulp van de gegeven formule kon je (nadat je het aantal tritiumdeeltjes na een jaar had 
berekend uit het gegeven rendement) de activiteit van het tritium vaststellen.
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I 2 3%
II 63 86%
III 7 10%
IV 1 1%

73 100%

Dit gold voor: 99% 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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