
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak scheikunde 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 2 II Welke stof kon je gebruiken?  Je kon hier herkennen dat je een redox halfreactie moest maken door het woord 'halfreactie'. Met het 
Redox stappenplan Halfreacties kon je de vraag beantwoorden. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken?  Bij de uitleg Koolstofchemie - reacties hebben we een aantal examentips besproken en een vergelijkbaar 
voorbeeld die je helpen bij vragen als deze. Met name de examentip 'omcirkel wat er verandert bij de reactie' was hier zeer bruikbaar. 
Met deze examentip en het gegeven dat er water ontstaat, kon je de vraag beantwoorden. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij Zuren en Basen - Herkennen hebben we amfolyten behandeld. Met deze uitleg kon je beantwoorden 
dat CO3 (eventueel gebonden in een zout) kan worden omgezet in CO2 bij reactie met een sterk zuur  Ook hebben we toen behandeld 
dat de reactie andersom, dus CO2 naar CO3 kan door de reactie met een sterke base. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij Soorten stoffen - Zouten hebben we stil gestaan bij oplosbaarheid van zouten. Ook hebben we 
geoefend met neerslagreacties. Je had met deze kennis de vraag kunnen beantwoorden.  

4 4 III Welke stappen moest je zetten? Je had bij deze rekenvraag kunnen beginnen met stap I en II van het rekenstappenplan. Je had dan de 
BaCO3 en de gevormde C-14 dicoumarol omgerekend naar mol  De formule van het rendement hebben we behanded bij Rekenen - 
formules. Het extra inzicht was nodig dat de rest van het stappenplan rekenen  niet zomaar gevolgd kon worden en dat je het maximale 
aantal mol C-14 dicoumarol (theorie) moest berekenen met het aantal mol BaCO3. Bij opgave 'Dizuren' uit de bundel heb je misschien 
een soortgelijke berekening geoefend.

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon hier het stappenplan Vergelijking, uit de uitleg Redeneren, kunnen toepassen. De twee opties 
waren: reactie tussen dicoumarol en water wel of niet plaatsgevonden. Vervolgens kon je in de tekst zoeken naar het verschil tussen 
deze opties, namelijk het wel of niet aanwezig zijn van C-14 in de uitgeademde lucht.

2 6 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met de uitleg Koolstofchemie - reacties had je deze vraag kunnen beantwoorden. Het ging hier om een 
additiereactie, waarvan we de kenmerken en een voorbeeld hebben besproken. Deze reactie was een voorbeeld van een in de tekst 
beschreven reactie. Het tekenen van de structuren hebben we behandeld bij Koolstofchemie - structuren.

7 3 III Welke stappen moest je zetten? Je had hier kunnen herkennen dat het om isomerie gaat doordat er staat dat er producten met 
verschillende structuurformules ontstaan en door de verwijzing naar stereo-isomeren. We hebben bij isomerie besproken wat 
structuurisomeren zijn en hoe je een spiegelbeeldisomeer herkent. Bij het begrijpen en kunnen nadoen van de beschreven reactie 
(tweede formosereactie) had je wat extra inzicht nodig. Met dit extra stukje inzicht en de isomerie-uitleg kon je de vraag beantwoorden. 

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? We hebben tijdens de uitleg Analysemethoden I - IR-spectrometrie besproken bij het voorbeeld dat het 
belangrijk is om de unieke bindingen van een stof te zoeken in het spectrum Als je bij deze opgave keek naar de C-O strekvibratie van 
de hydroxylgroepen, het aantal hydroxylgroepen per molecuul en de intensiteit van de pieken had je de vraag kunnen beantwoorden. 
Hoogstwaarschijnlijk heb je hier tijdens het blok Analyse één of meerdere opgaves mee gemaakt.

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook bij deze vraag moest je de unieke binding van een stof vergelijken met het spectrum. Hydroxyethanal 
is een aldehyde en heeft in tegenstelling tot 1,2-ethaandiol een C=O binding. De aanwezigheid van de piek bij 1730 cm in combinatie 
met het vinden van de unieke aldehydebinding kon je naar het juiste antwoord leiden. Unieke bindingen zoeken en deze vergelijken met 
spectra hebben we tijdens de uitleg met een voorbeeld behandeld.

10 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Analysemethoden I - MS-spectrometrie hebben we in het voorbeeld besproken wat pieken 
betekenen en hoe je met behulp van Binastabel 25 de brokstukken kan verklaren en bij de juiste stof komt.Met je kennis van de uitleg 
kon je deze vraag met de gegevens uit de tekst en Binastabel 25 beantwoorden. 

3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Soorten Stoffen - Moleculaire stoffen hebben we stilgestaan bij de vorming van H-bruggen. 
We hebben toen bekeken wanneer er H-bruggen gevormd kunnen worden en wat dat betekent voor de oplosbaarheid van stoffen. Met 
deze kennis, en het opzoeken van cellulose in Binas, kon je de vraag beantwoorden. Je hebt waarschijnlijk één of meerdere opgaven 
(bijvoorbeeld 'Biodiesel in frituurolie') over dit onderwerp gemaakt.  

12 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je het stappenplan halfreacties gebruiken voor de reactie van ijzerionen. De andere 
halfreactie kon je uit Binas 48 halen. Dit kon je herkennen doordat alleen de beginstof en niet de eindstof was gegeven. Zodra je beide 
halfreacties had opgesteld, kon je met het stappenplan reactievergelijkingen en de uitleg Redox - Totaalreacties de reactie compleet 
maken. 

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon bij deze vraag het stappenplan Reactievergelijkingen erbij pakken, uit de uitleg Soorten Stoffen. Bij 
stap I zag je dan dat deze reactie beschreven was in de tekst. Vervolgens kon je de reactie overnemen en kloppend maken volgens het 
stappenplan. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Koolfstofchemie - reacties hebben we bekeken dat hydrolyse plaatsvindt met water. Bij zuren 
en basen hebben we bekeken dat H3O+ ontstaat uit H+ en H2O. Met deze kennis kon je beiden punten halen.  

15 2 III Welke stappen moest je zetten? Met het stappenplan rekenen kon het aantal mol en het aantal gram van fytinezuur en calciumcarbonaat 
berekenen. De extra denkstap hier was dat je een aantal mol moest schatten .Massaverhoudingen hebben we niet expliciet behandeld, 
maar bij zuren en basen hebben we veel berekeningen met verhoudingen geoefend.    

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het stappenplan reactievergelijkingen en de uitleg zuren en basen hebben we bekeken hoe je een reactie 
met zuren en basen opstelt. Die kennis kon je hier toepassen op de reactie.  

17 2 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg zuren en basen zagen we dat HCO3- een amfolyt is. Het kan dus ook als zuur reageren. De 
extra benodigde denkstap was dat fytaat een base is en HCO3- dus in oplossing met fytaat zou reageren tot carbonaat, waardoor HCO3- 
verdwijnt. 
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4 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben de verzadiging van zouten in oplossing niet behandeld, omdat we dat als grote bakstof 
beschouwen. Je kon daarom niet weten dat [Na+] gelijk blijft bij afname van de hoeveelheid water.  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg rekenen hebben we in het rekenschema behandeld dat de concentratie in mol/L is. Met deze 
kennis kon je beredeneren dat er dus bij afname van de hoeveelheid water een grotere concentratie Li+ ontstaat.  

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij Redeneren - Begrippen bij reacties hebben we de evenwichtsvoorwaarde behandeld. Belangrijk bij deze 
opdracht was de examentip dat alleen (g) en (aq) in de evenwichtsvoorwaarde voorkomen.  

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij Redeneren - Begrippen bij reacties hebben we een schema opgesteld met de mogelijke verstoringen 
van het evenwicht en de verschuiving daardoor. Temperatuur zat hier ook tussen als verstoring. Met deze kennis en het stappenplan 
Vergelijking had je hier alle punten kunnen scoren. Bovendien hebben we een soortgelijk voorbeeld in de uitleg behandeld.

21 3 III Welke stappen moest je zetten? Bij de uitleg Rekenen hebben we het rendement behandeld. Er was hier echter een extra denkstap 
nodig: de lithiumionen worden later in R3 alsnog omgezet, dus 'hoeveelheid praktijk' blijft gelijk. Met de uitleg Zouten en Binas 45 kon 
je zien dat de achtergebleven calciumionen als calciumcarbonaat neer zouden slaan. De extra denkstap die je hier moest zetten was: 
meer calciumcarbonaat is meer verontreiniging, dus minder zuiverheid van lithiumcarbonaat. 

22 4 III Welke stappen moest je zetten? Je kon bij deze opgaven beginnen met het stappenplan Rekenen. Een lastige denkstap was zelf 100g 
spodumeen nemen en vervolgens als gegeven de 3,2 m/m% gebruiken. Zodra je het aantal gram LiAlSi2O6 had uitgerekend met het 
stappenplan rekenen, kwam de lastige denkstap dat je dit aantal moest aftrekken van het totaal aantal gram (100g) om vervolgens het 
aantal mol NaAlSi2O6 te berekenen hiermee. 

23 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave had je het stappenplan Reactievergelijkingen erbij kunnen pakken. Bij stap I zou je dan 
zien dat de reactie was beschreven in de tekst, waarna je alle stoffen uit de tekst kon overnemen. Vervolgens kon je met het stappenplan 
de reactievergelijking kloppend maken. 

24 3 III Welke stappen moest je zetten? Met de uitleg Zouten en Binastabel 45 kon je opzoeken met welke stoffen sulfaat en aluminium 
neerslaan. Bij de uitleg zuren en basen hebben we besproken dat een base H+ kan opnemen. Hiermee kon je dus weten dat je waterstof 
kan laten verdwijnen door reactie met OH-. De extra denkstappen hier waren: (1) om aluminium en sulfaat te verwijderen moeten we 
ze laten neerslaan, (2) het goed opletten in het blokschema welke stoffen er waar aanwezig zijn. 

25 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag moest je weten dat een proces duur is wanneer je veel energie (warmte) 
nodig hebt. Ook vroeg het CITO naar de algemene kennis dat het nodig hebben van meerdere stoffen (zoals zwavelzuur) duurder is. 

5 26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Koolstofchemie - Biochemie hebben we besproken hoe vetten zijn opgebouwd: een tri-ester 
van glycerol en 3 vetzuren. Met deze uitleg en Binas 67B kon je de gevraagde triglyceride tekenen.  

27 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Koolstofchemie - Biochemie hebben we besproken hoe vetten zijn opgebouwd: een tri-ester 
van glycerol en 3 vetzuren.  Met deze kennis en de tekst kon je de verschillende mogelijkheden van triglyceriden tekenen. 
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I 2 3%
II 42 63%
III 21 31%
IV 2 3%

67 100%

Dit gold voor: 97% 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


