
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Scheikunde 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
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toelichting categorie keuze: 

1 1 3 II Welke stof kon je gebruiken? Door de woorden 'condensatiepolymeer' en 'monomeren' kon je terugdenken aan het blok 
Polymeren. Deze vraag kon je oplossen door eerst de monomeren uit te tekenen (van naam naar structuur hebben we 
geoefend bij Structuurformules (Koolstofchemie)). Met de aanpak van het vormen van een condensatiepolymeer kon je de hele 
structuur uittekenen.

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je aanpakken met het STPL Rekenen. Bij stap 1, het gegevens verzamelen, 
moet je ook altijd de reactie opschrijven. Deze moest je in dit geval even voor jezelf maken, aan de hand van het STPL 
Reactievergelijkingen. 

3 3 II Welke stof kon je gebruiken? De signaalwoorden 'halfreactie' en 'er komen ook H+ en H2O voor in de reactie' waren 
herkenningspunten waardoor je wist dat je het STPL Zelf Halfreacties Maken kon gebruiken in plaats van in je BINAS zoeken. 
Tijdens de cursus heb je hier zeer waarschijnlijk veel mee geoefend (bijv. opgave 161 en 163a). 

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Doordat de herkenningspunten voor zelf halfreacties maken niet in deze vraag stonden, wist je 
dat de halfreactie van salpeterigzuur in de BINAS moest staan. Met het STPL reactievergelijkingen/totaalreacties kon je deze 
vraag daarna afmaken.  

5 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag was het van belang dat je je gegevens netjes onder elkaar opschreef en heel 
gestructureerd volgens het STPL Rekenen de vraag oploste.  

2 6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je moest hier eerst bepalen wat voor soort reactie hier had plaatsgevonden. De termen 
'onverzadigd' en 'broom' hebben we terug zien komen bij een additiereactie. Aangezien er 6 broomatomen aan de structuur 
zijn gekomen, moest je ook 3 dubbele bindingen terugplaatsen.

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je aanpakken met het STPL Proef Beschrijven. In de uitleg hebben we ook 
chromatografie besproken, en hebben we gezien dat je - om te bewijzen dat stof A aanwezig is - je 2 experimenten nodig hebt.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de vraag staat 'leg uit of...', waardoor je wist dat je het STPL Vergelijking kon gebruiken. Je 
moest dat wel 2x doen: je kreeg voor beide hypotheses een punt.

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg over MS hebben we besproken dat in een spectrum alleen in de natuur voorkomende 
isotopen kunnen voorkomen. Door in BINAS 25 te kijken kon je het eerste punt al behalen: er bestaan twee in de natuur 
voorkomende isotopen van broom. Door te puzzelen kon je erachter komen dat er 3 unieke combinaties mogelijk zijn. Met 
het STPL Vergelijkingen ('leg uit welke...') kon je je antwoord netjes opschrijven.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier was het handig om eerst eens te kijken waardoor de piek werd veroorzaakt, hier kreeg je 
namelijk al een punt voor.

1 III De extra stap zat hem erin dat je het verschil tussen de massa van HCDB en die van de piek moest berekenen (= 16 u). Je 
moest bedenken dat dat verschil veroorzaakt kan worden door een extra O-atoom, mede door de hint dat stof M 'beter oplost 
in water'.

11 2 II Welke stof kon je gebruiken? De signaalwoorden 'groep' en het feit dat stof M 'beter oplost in water dan HCDB' waren een 
hint naar H-bruggen. In het blok Soorten Stoffen hebben we gezien dat deze kunnen vormen als er een -OH, -NH of -FH in 
de structuur voorkwam.

3 12 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag bestond uit 2 delen: het tekenen van de structuurformule en het opstellen van de 
reactie. Het eerste kon je gestructureerd aanpakken met het STPL Structuurformules, het tweede deel met het STPL 
Reactievergelijkingen. De notie 'zwakke base' was een aanwijzing dat CO2 met H2O een zuur moet vormen in een zuur-
basereactie.

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de tekst voor deze vraag stond dat de reactie naar rechts exotherm is. Omgekeerd moet de 
reactie dus endotherm zijn. Als je dat opmerkte had je al een punt binnen. Tijdens de uitleg van en het oefenen met 
Evenwichten hebben we daarnaast besproken hoe een verstoring in temperatuur kan leiden tot verschuiving naar de endo- of 
exotherme kant van een evenwicht. Die kennis kon je hier in omgekeerde richting gebruiken.

14 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het was handig als je voor jezelf het verschil had bedacht tussen een zuur-basereactie waarbij je 
alleen maar zwakke deeltjes hebt en een zuur-basereactie waarbij je één of twee sterke deeltjes hebt. Alleen al als je dit 
opmerkte, kreeg je 2 punten. Door de informatie uit de alinea net voor vraag 13 te koppelen aan dit verschil, kon je het 
antwoord vinden.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Het STPL Rekenen kon je deels helpen bij deze vraag, doordat je van beide mengsels het aantal 
mol CO2 kon uitrekenen. Als je dit had gedaan volgens m.b.v. de besproken formules, had je al 2 punten te pakken. 

1 III Het laatste punt kon je krijgen door in te zien dat het aantal mol CO2 in mengsel A het geheel was, en het aantal mol CO2 in 
mengsel B het deel.

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze reactie was er een die compleet was omschreven in de tekst (alle deeltjes waren genoemd). 
Door het STPL Reactievergelijkingen te volgen, kon je deze vraag goed oplossen.

4 17 2 III Welke stappen moest je zetten? Hier was het belangrijk om heel zorgvuldig naar je gegevens te kijken. Ten eerste moest je uit 
BINAS 67 de molmassa van amylose halen, aangezien amylose én zetmeel tot de koolhydraten behoren. Het CITO vroeg hier 
naar hoeveel amylosemoleculen van een bepaalde molmassa paste in één groot molecuul met een andere molmassa. Door ze 
op elkaar te delen, kon je het 2e punt ook binnenhalen.
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1 III Welke stappen moest je zetten? Deze enorme rekenvraag moest je echt stapsgewijs uitvoeren met het stappenplan. Stap I 
begint met het verzamelen van gegevens. Getalswaarden zijn gegeven, maar de molverhouding zetmeel : water was bij deze 
vraag het lastigste om achter te komen. Ten eerste kon je de molverhouding zetmeel : TPS uitrekenen door de molmassa's op 
elkaar te delen. Uit één molecuul zetmeel krijg je gemiddeld 19,47 molecuul TPS.  De echte denkstap zat hem in het feit dat je 
moest bedenken hoeveel moleculen water je nodig hebt om te hydrolyseren. Hier kon je bijvoorbeeld achter komen door het 
molecuul zetmeel schematisch te tekenen en te tellen hoeveel bindingen er werden verbroken: één minder dan het aantal 
moleculen TPS.

3 II Welke stof kon je gebruiken? De rest van de berekening kon je vervolgens met het STPL (stap II tot V) uitwerken.
19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het tekenen van glycerol kon je aanpakken met het STPL Structuurformules. Je kon ook vals 

spelen, want de structuurformule van glycerol staat in BINAS 67B1. Het tekenen van H-bruggen hebben we geoefend in het 
blok Soorten Stoffen (bijv. opgave 9). Je moest wel minimaal één H-brug naar elke keten laten lopen. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Door het signaalwoord 'vervormbaarheid' kon je terugdenken Plastics. Het plastic zelf is 
'thermoplastisch', wat een extra hint vormde. We hebben besproken dat thermoplasten bij smelten langs elkaar kunnen 
bewegen. 

1 III De extra stap zat hem in het inzicht dat hoe meer bindingen (hier H-bruggen) er tussen polymeerketens zitten, des te minder 
flexibel het plastic wordt.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier wordt gevraagd om een reactie, en dat kun je oplossen met het STPL Reactievergelijkingen.

1 III Extra denkstap hier was dat je de molecuulformule van polystyreen moest bedenken. Daarvoor moest je de molecuulformule 
van de repeterende eenheid vinden (dit kon door het aantal C- en H-atomen te tellen) en te bedenken dat zo'n eenheid n keer 
voorkomt in een polymeer.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Om dit te kunnen berekenen, moest je eerst weten hoeveel kg CO2 er vrijkomt bij de 
verbranding van polystyreen. Dit kon je berekenen door het STPL Rekenen toe te passen.

1 III De berekening van het percentage vereiste extra inzicht. Je moest de extra hoeveelheid CO2 door polystyreen delen door de 
totale hoeveelheid CO2. Dit had je inzichtelijk kunnen maken door bijvoorbeeld een schets van de uitstoten van CO2 te 
maken.

5 3 II Welke stof kon je gebruiken? Hier werden heel veel vaardigheden tegelijk getest. Ten eerste het tekenen van een eiwitfragment. 
Dit hebben we tijdens het blok Biochemie geoefend (bijv. opgave 132a). Daarnaast was het een reactievergelijking die je moest 
weergeven waarbij je nog één extra molecuul moest laten ontstaan.

1 III Als laatste werd je vaardigheid met een onbekende reactie getest. Met het STPL Koolstofchemie (vroege 
cursussen)/examentips bij Reacties (late cursussen) kon je erachter komen hoe het arseenmolecuul zich hecht aan de 
aminozuren.

24 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: in de uitleg van Biochemie - Eiwitten hebben we niet besproken hoe de tertiaire structuur van 
eiwitten de functie ervan beïnvloedt, omdat we dit als grote bakstof beschouwen.

25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Dit soort vragen hebben we veel langs zien komen bij Zuren & Basen. Het STPL Zuren en 
Basen Rekenen kon je hier heel goed bij gebruiken. Dat je dat STPL kon gebruiken, kon je o.a. herkennen door de 
signaalwoorden 'verhouding' en 'pH = 9,80'.

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg van Redox hebben we afgesproken dat zowel het geven van een begin- en 
eindstof als het signaalzinnetje 'in deze reactie komen ook nog OH- en H2O voor' herkenningspunten zijn om meteen over te 
schakelen op het STPL Zelf Halfreacties Maken.

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Reactiesnelheid hebben we heel kort besproken bij de uitleg van Redeneren of er is verwezen 
naar de Begrippenlijst (p. 149 van de Examencursusbundel). Met de factoren die daar zijn besproken, had je deze vraag kunnen 
oplossen.
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I 0 0%
II 60 86%
III 9 13%
IV 1 1%

70 100%

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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