
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak scheikunde 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag draaide het om reactiesnelheid, iets wat we 
hebben besproken bij Begrippen bij Reacties. In dit geval was de verdelingsgraad de 
factor die de snelheid verhoogde.

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? De term 'oplossen' hebben we besproken bij Soorten 
Stoffen, in de micro-macrotabel. Eerst moest je herkennen dat het om een moleculaire 
stof ging, daarna kon je aan de hand van de structuurformule beslissen of de stof 
hydrofiel of hydrofoob was. 

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze rekenopgave kon je als eerste gebruik maken van 
de formule voor het massapercentage, waarbij je de massa's vervangt door volumes. 
Daarna kon je met behulp van het blokschema en de formule van de dichtheid tot het 
eindantwoord komen.

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij kon je de juiste stappen zetten door te werken met 
het STPL Rekenen. 

1 III De extra denkstap zat hem in het omrekenen van mol naar volume met behulp van de 
gegeven waarde. Deze kon je oplossen door goed naar de eenheid te kijken om te 
bepalen of je door dit getal moest delen of vermenigvuldigen. 

2 5 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: hier gaat het over edelgassen: gassen die niet 
kunnen reageren met andere stofjes.

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor dit soort vragen kan je het STPL 
Reactievergelijkingen gebruiken. In de tekst staat omschreven welke stoffen er voor en 
na de pijl horen. Daarna kon je ze kloppend maken.

7 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag hoefde je niet het STPL Reactiewarmte te 
gebruiken, omdat daar niet expliciet naar werd gevraagd. Zoals bij Rekenen is besproken, 
is de eerste rekenstap bijna altijd het omrekenen naar mol. Vervolgens kon je omrekenen 
naar de gevraagde eenheid.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave was goed op te lossen met het STPL 
Monomeren maken, dat we hebben besproken tijdens de uitleg Polymeren.

9 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: bij deze vraag was het zaak om goed na te 
denken over de eigenschappen van een polymeer die de sterkte zouden kunnen 
beïnvloeden. Een voorbeeld is de dichtheid. 

1 IV Echter, we hebben zaken als weekmakers niet besproken, omdat we dit als grote bak 
stof beschouwen. 

10 2 II Deze vraag kon je oplossen door goed na te denken over wat een airbag precies doet. en 
welke eigenschappen nylon-6,6 daarvoor precies nodig heeft. Hiervoor kon je je kennis 
gebruiken uit Soorten Stoffen, maar ook uit het blokje Plastics.

3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij kon je de uitleg van Zouten (Soorten Stoffen) 
gebruiken. We hebben tijdens de uitleg gezien hoe je zo'n verhoudingsformule opstelt en 
waarschijnlijk heb je ook na de uitleg geoefend met dit soort opgaven.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? In dit geval moest je erg goed kijken naar de halfreacties 
die waren beschreven voor tijdens het opladen van de cel. Tijdens de stroomlevering 
lopen ze dus andersom, en staan de H+ ionen opeens vóór de pijl! Dan moeten ze naar 
elektrode A bewegen.
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13 4 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze grote rekensom was het essentieel om precies 
volgens het stappenplan te werken. Door eerst het aantal mol vanadium- of 
vanadiumoxideionen te berekenen (stap II), kan je het aantal mol elektronen berekenen 
(stap III). Die kan je vervolgens in stap IV omrekenen naar de gevraagde eenheid.

14 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: in dit geval moest je goed kijken naar de 
tekening op de vorige bladzijde. Hieruit kon je concluderen dat er twee tanks waren met 
elektrolytoplossing. Deze moeten beide met de juiste oplossing gevuld worden. Bij deze 
vraag worden echter door het CITO alle punten toegekend.

4 15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave kon je de stof gebruiken die we hebben 
besproken in het kader van duurzaamheid bij Industriële Chemie. Je kon ook gebruik 
maken van Binas 97F.

16 3 II Deze rekenopgave kon je goed oplossen als je het STPL Rekenen volgde. De 
moeilijkheid zat hem in het feit dat je moest bedenken dat je uit het aantal mol 
loodverbindingen (stap II) ook het aantal mol lood (stap III) kan berekenen.

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kwam de tabel van scheidingsmethoden (Industriële 
Chemie) van pas. Door goed te kijken naar de fasen van de te scheiden stoffen vóór de 
scheiding, kon je de methode achterhalen.

18 2 II Deze som kon je goed uitwerken met behulp van het STPL Reactiewarmte Berekenen. 
Hier hebben we tijdens de cursus ook mee geoefend, zoals bij opgave 104. 

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we aan bod laten komen dat je 
bij dit soort vragen het beste Binas 97F kan gebruiken. Hierin kon je een aantal 
argumenten vinden om de ongewenste effecten van beide stoffen aan te geven.

20 4 II Tijdens de uitleg van Industriële Chemie hebben we besproken dat het bij blokschema's 
ontzettend belangrijk is om erg goed te lezen én om de 4 meest gemaakte fouten te 
voorkomen. Als je dat in je achterhoofd hield, kon je deze vraag netjes uitwerken.

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? In dit geval bood het STPL Reactievergelijkingen de 
uitkomst: als je alle deeltjes voor en na de pijl noteerde, kreeg je al een punt. Maakte je 
hem ook kloppend, dan had je het tweede punt ook binnen.

22 2 I Bij deze vraag moest je de informatie uit het blokschema goed combineren met de 
molecuulformules van zwavelzuur en salpeterzuur. Door je kennis van Zouten en 
Scheidingsmethoden erbij te gebruiken, kon je de argumenten bedenken. 

5 23 3 II Welke stof kon je gebruiken? Als je hierbij het STPL Reactievergelijkingen volgde, kon je 
deze vraag netjes uitwerken.

24 2 II Bij deze vraag kon je de uitleg van Atoombouw (besproken tijdens Soorten Stoffen) 
gebruiken. We hebben toen ook klassikaal een voorbeeld besproken waarbij er een 
soortgelijke vraag werd gesteld. 

25 2 I In dit geval was er geen specifieke scheikundekennis nodig, maar was het vooral zaak om 
de voorgaande alinea goed te lezen. Daar kon je de afzonderlijke massa's van de 
stikstofatomen uit halen. 

26 2 II Bij het STPL Reactievergelijkingen hebben we besproken dat het bij dit soort vragen 
draait om het gelijk maken van de ladingen, nadat je de atoomsoorten kloppend hebt 
gemaakt. De lading van alle deeltjes bij elkaar opgeteld moet voor de pijl even groot zijn 
als erna.

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij Zuren en Basen hebben we de benodigde formules 
besproken. In dit geval moest je eerst de pOH uitrekenen, voordat je de concentratie 
van OH- kon berekenen.
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28 2 II Deze inzichtsvraag kon je overzichtelijk oplossen aan de hand van het STPL 
Vergelijkingen, de notie dat de reactie exotherm is (regel 1-2) en de vormingswarmte van 
NO uit Binas 57A. 

6 29 2 II Welke stof kon je gebruiken? De opmerking over oplosbaarheid van moleculen was 
cruciaal: hydrofoob mengt met hydrofoob en hydrofiel met hydrofiel. Als je dit wist, kon 
je de hydrofobe kant herkennen en het fosfolipidemolecuul goed in de bijlage tekenen.

30 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de Binas kon je de structuur van een polysacharide 
opzoeken. Door de opmerking 'microniveau' kon je weten dat je dan naar bijvoorbeeld 
zijgroepen en bindingen moest kijken. We hebben besproken dat stoffen die in water 
oplossen (hydrofiele stoffen) waterstofbruggen kunnen vormen.

31 4 II Het vormen van een eiwit (biologisch polymeer) kon je volgen met het STPL Polymeer 
Maken. We hebben bij biochemie besproken dat dit dan een condensatiepolymeer moet 
zijn. Waarschijnlijk heb je tijdens het oefenen van Biochemie ook eiwitfragmenten 
getekend!

32 3 II Door hier goed te lezen en alle deeltjes voor en na de pijl te noteren, kon je aan de hand 
van het STPL Reactievergelijkingen deze reactie goed opstellen. 

33 2 III Welke stappen moest je zetten? Dit was een inzichsvraag. Bij het oplossen van eiwit 
komen de moleculen van elkaar af, net zoals bij het oplossen van een suikerklontje in 
thee. In dit geval moest je goed doorhebben dat de zwavelbruggen de eiwitten juist met 
een molecuulbinding aan elkaar houden, waarmee ze het loskomen (en dus oplossen) 
verhinderen.
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I 9 12%
II 64 83%
III 3 4%
IV 1 1%

77 100%

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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