
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde havo, eerste tijdvak (2016). 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? Het maken van een vervalreactie is één van de 
standaardvragen die je bij Kernfysica hebt geoefend. De doordringdiepte van 
verschillende soorten straling heb je geleerd bij het Kernfysica-onderdeel Begrippen.

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? Werken met halveringstijden en activiteit heb je geleerd 
bij de Kernfysica-standaardvraag over halveringstijden. Bij Vaardigheden heb je 
geoefend met het omrekenen van exotische eenheden zoals u.

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest vanuit het aantal kernen de massa 
omrekenen. Hiervoor moest je in Binas tabel 25 de (atoom)massa opzoeken. Hoewel 
we op de cursus niet direct met atoommassa's hebben geoefend, ben je deze tabel 
tijdens de cursus wel regelmatig tegengekomen.

3 4 II Welke stof kon je gebruiken? Dit was een standaardvraag over vervalvergelijkingen 
die je bij Kernfysica hebt gezien.

4 4 II Welke stof kon je gebruiken? Met het stappenplan Dosis kon je de dosisequivalent 
berekenen. In dat stappenplan staat ook hoe je de weegfactor en de 25% moet 
verwerken. De dosislimiet kon je opzoeken in Binas, zoals in de vraag werd 
aangegeven.

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier de dosis(equivalent) van twee 
verschillende soorten straling optellen. Op de cursus hebben we alleen gewerkt met 
één soort straling.

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? De vraag noemt het begrip activiteit, waaraan je de 
standaardvraag over halveringstijden en activiteit kon herkennen. Bij die 
standaardvraag heb je geleerd hoe je over dit soort vragen moet nadenken.

2 6 3 II Welke stof kon je gebruiken?  Je kon zien dat je de spelregels voor schakeling moest 
toepassen doordat er in de vraag over parallel aangesloten pompen werd gesproken. 
Als aanvulling op de spelregels heb je de formule voor elektrisch vermogen geleerd.

7 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip rendement kon je terugvinden bij het 
onderwerp Elektriciteit. Bij deze vraag moest je dit combineren met de formule voor 
de kinetische energie. Deze heb je bij het onderwerp Energie geleerd.

8 3 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon herkennen dat dit een berekenvraag was 
vanwege de term 'toon aan' (een vraagtype uit de uitleg Vaardigheden). De vraag kon 
je verder oplossen met het stappenplan Energie: daar kon je achter komen  door de 
andere Mechanica-onderwerpen uit te sluiten.

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'bepaal' en de grafiek kon je 
herkennen dat je het stappenplan Grafieken moest toepassen. Met het stappenplan 
kon je er vervolgens achter komen dat je een raaklijn moet gebruiken om de helling 
van de grafiek te bepalen.

10 1 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon in de vraag lezen dat het hier ging om de 
resulterende kracht. Daar heb je tijdens de cursus bij het onderwerp Krachten mee 
geoefend; het stappenplan Krachten kon je hier houvast bieden.
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3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Opnieuw kon je Grafieken herkennen door het woord 
'bepaal' en de grafiek. Daarnaast werd in de vraag al verteld dat het over Trillingen 
ging. 

12 3 III Welke stappen moest je zetten?  'Bepaal' wees hier weer op het gebruik van 
Grafieken. Het halen van een gegeven uit één grafiek was niet genoeg: je moest hier 
de extra stap zetten om de versnelling uit één grafiek te gebruiken bij je bepaling van 
de werktijd in de andere grafiek.

13 2 III Welke stappen moest je zetten? Alweer een vraag over Grafieken, die je kon 
herkennen door 'bepaal'. Om de juiste conclusie te trekken moest je nog de extra 
redeneer-stap zetten dat als de verhouding van amplitudes afneemt, de chauffeur dus 
minder last heeft.

14 3 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon in de vraag lezen over een veer(constante), wat 
je erop had kunnen wijzen dat je deze vraag kon oplossen met de formules van 
Trillingen.

15 1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier inzien dat de veerconstante 
overeenkwam met de helling van het (F,u)-diagram. Daarvoor had je, als je het 
stappenplan Grafieken wilde toepassen, zelf de eenheden op de assen moeten 
bedenken.

4 16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het berekenen van de actieradius (of andere 
grootheden waar je geen formule voor hebt) heb je geleerd bij Vaardigheden 
(rekenen zonder formules) en geoefend bij de eerste vraag van dat onderwerp.

17 1 III Welke stappen moest je zetten? In de vraag kon je lezen dat je de stookwaarde van 
benzine moest opzoeken in Binas. Met stookwaardes hebben we op de cursus niet 
geoefend, met Binas natuurlijk wel.  

3 II Welke stof kon je gebruiken? In de vraag kon je niet direct een onderwerp of 
formule herkennen, dus kon je aan de slag met het rekenen zonder formule uit het 
blok Vaardigheden. Bij vaardigheden leerde je ook hoe je eenheden moet 
omrekenen. 

18 4 II Welke stof kon je gebruiken? Rendement kon je herkennen van de uitleg over 
Elektriciteit. Ook heb je er bij Mechanica mee geoefend. Verder heb je bij het blok 
Vaardigheden geleerd om te gaan met grootheden waar geen formule voor is.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon 'Krachten' herkennen aan het signaalwoord 
'topsnelheid'. Hier moest je het stappenplan en de overige formules van Krachten 
toepassen. 

20 1 III Welke stappen moest je zetten? Voor het vinden van het laadvermogen moest je de 
opslagcapaciteit combineren met de laadtijd. Deze begrippen zijn contextspecifiek en 
hebben we op de cursus dus niet behandeld. Je kon toch bedenken dat je dit moest 
doen door naar de eenheden van deze grootheden te kijken.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Woorden als 'stroomsterkte' en 'elektriciteitsnet' 
konden je wijzen op het onderwerp Elektriciteit, waar je de formule voor elektrisch 
vermogen hebt geleerd.
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5 21 3 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier de energiedichtheid van de Twizy 
uitrekenen op basis van de opslagcapaciteit en de massa van de accu. Hiervoor had je 
weer naar de eenheden kunnen kijken.  De energiedichtheid van de Twizy moest je 
vervolgens vergelijken met de gegeven tabel.

22 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de vraag kon je  allerlei begrippen herkennen die 
met Elektriciteit te maken hebben, zoals spanning en weerstand. Met de spelregels 
voor schakelingen en de formule voor elektrisch vermogen kon je de vraag oplossen.

23 1 II Welke stof kon je gebruiken? De stroomvoerende draad kon je wijzen op de formule 
voor de weerstand van een draad, waar je bij Elektriciteit mee geoefend hebt.

24 4 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon in de vraag vinden wat de lengte en de 
weerstand van de draad was. Daaraan kon je herkennen dat je de formule voor de 
weerstand van een draad moest gebruiken, die je bij het onderwerp Elektriciteit hebt 
behandeld.

25 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De verschillende soorten warmtetransport zijn op 
de cursus niet behandeld, omdat dit als grote bak beschouwd wordt.

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de vraag kon je lezen dat het ging om een 
temperatuurverandering, waaraan je het onderwerp Materiaaleigenschappen had 
kunnen herkennen. Bij Materiaaleigenschappen heb je de formule voor 
temperatuurverandering geleerd.

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest de warmte die je kon berekenen met de 
uitleg over Materiaaleigenschappen combineren met de formule voor de (hier lastig 
te herkennen) definitie van vermogen, die je hebt gezien bij onder andere Energie.

27 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: stookwaarde heb je op de cursus niet behandeld, 
omdat dit als grote bak wordt gezien.

1 II Welke stof kon je gebruiken? De term 'vermogen' kon je wijzen je op de formule 
voor de definitie van vermogen, die je bij onder andere Energie hebt gebruikt.
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I 0 0%
II 60 76%
III 14 18%
IV 5 6%

79 100%

Dit gold voor: 94% 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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