
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak scheikunde havo, tweede 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? Hiervoor kon je gebruik maken van de uitleg Naamgeving van Koolstofchemie. Het molecuul waarvan je 
de naam moest geven, kon je vinden door de gegeven staarten van het vet te vergelijken met die in Binas 67G2. De overgebleven staart 
moest je, inclusief de zuurgroep, naamgeven. 

2 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door de begrippen 'ontmengen' en 'macroniveau' wist je dat je gebruik moest maken van de micro-
macrotabel met stofeigenschappen die is besproken tijdens Soorten Stoffen. De examentip 'Soort zoekt soort' was hier van toepassing. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip dat je moest noemen (emulgator), hebben we niet besproken. Dit beschouwen we als grote 
bak stof. 

3 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met het stappenplan Verklaring en de stof over eiwitten en peptidebindingen die bij Biochemie is 
besproken, kon je het eerste punt verdienen. 

1 III De extra stap in deze vraag was dat je het verband tussen het te vormen netwerk en kortere eiwitketens moest aanstippen. 
4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Dit soort reactievergelijkingen is geoefend tijdens Biochemie. Door goed de kenmerken van de hydrolyse 

(Reacties - Koolstofchemie) in je reactie te gebruiken, kon je alle punten scoren. 

2 5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het woord 'microniveau' was de hint om direct aan de micro-macrotabel te denken. Door de microtermen 
te gebruiken die bij oplossen horen (bindingen, groepen), kon je deze vraag netjes oplossen. 

6 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg over Zouten hebben we het gehad over verhoudingsformules. Door de ladingen elkaar te laten 
opheffen, krijg je een correcte verhoudingsformule. 

1 III De extra stap bij deze vraag was het bedenken van de formule van een tartraation. Deze kon je aan de hand van het molecuul 
wijnsteenzuur én de beschrijving ervoor over de zuurgroepen oplossen. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het stappenplan Rekenen bood uitkomst bij deze vraag. 
1 III Echter, de extra stap zat hem in het bepalen van je einddoel. Binas 45A geeft je een waarde in mol/L. Dit gegeven moest je uiteindelijk 

vergelijken met de uitkomst van het stappenplan. 

8 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door goed te kijken naar de eigenschappen van de ionen die door het membraan heen 
gaan, kon je zien dat de negatieve en positieve ionen alle twee door een apart membraan gaan. Op basis daarvan kon je de verklaring 
geven. 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de micro-macrotabel is besproken dat je voor stroomgeleiding 2 dingen nodig hebt: vrije deeltjes en 
geladen deeltjes. Door te bedenken wat er in deze cel gebeurt, kon je zien dat het aantal geladen deeltjes afneemt. Op basis daarvan kon 
je je conclusie maken.  

3 10 3 II Welke stof kon je gebruiken? Door meteen je einddoel op te stellen, kon je bepalen dat je het stappenplan Polymeer maken moest 
gebruiken, met als soort polymeer de additiepolymeer. 

11 2 III Welke stappen moest je zetten? Ten eerste was het hier weer slim om terug te denken op basis van welke reactie het polymeer ontstaan 
was. Vervolgens kon je aan de hand van de plaatsen van de dubbele bindingen concluderen dat dit molecuul crosslinks tussen ketens 
kon vormen. 

12 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg over Zuren en Basen is (natrium)hydroxide vaak als base voorbij gekomen. Met dit gegeven 
kon je de link leggen tussen de pH en toevoeging van deze stof. 

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met de formules uit de uitleg Rekenen van Zuren en Basen kon je deze vraag netjes uitrekenen. 
14 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: hydratatie. Deze term beschouwen we als grote bak stof. Je had de richting van de watermoleculen wel 

kunnen aanpakken zoals bij waterstofbruggen. 

15 2 III Welke stappen moest je zetten? Ten eerste kon je bedenken dat bij een gelijkblijvende hoeveelheid acrylzuur dezelfde hoeveelheid 
carboxylaatgroepen zijn.  Ten tweede moest je bedenken dat meer TAPE meer dwarsverbindingen betekende. Dat zorgt ervoor dat het 
polymeer starrer is. Hieraan kon je je conclusie verbinden. 

16 1 IV We hebben op de cursus niet besproken dat koolstofketens ook onvolledig kunnen verbranden, of dat er zwavel- of stikstofatomen in 
koolwaterstoffen kunnen voorkomen. 

1 II Met behulp van het stappenplan Reactievergelijking onder 'Verbranding' kon je wel verbrandingsproducten van verschillende 
atoomsoorten vinden.  

4 17 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het stappenplan Rekenen kon je hier een goede leidraad geven om bij het aantal gram koolstofdioxide per 
100 km te komen. 

1 III Om het laatste punt ook te scoren kon je met een verhoudingstabel uitrekenen hoeveel gram koolstofdioxide per kilometer wordt 
uitgestoten. 

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg van Zouten is tijdens het kopje 'Lading bepalen' besproken hoe je dit soort vragen aanpakt.  
19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je oplossen op de manier die ook bij de uitleg over Elektrochemische Cellen is besproken. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het woord 'totaalreacties' kon je meteen denken aan het stappenplan Reactievergelijkingen met de 
aanvullingen die bij Redox zijn besproken. Als je heel netjes de halfreacties bij elkaar optelde, kon je alle punten scoren. 
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5 21 2 II Bij het woord 'reactievergelijking' kon je meteen denken aan het stappenplan Reactievergelijkingen. Deze reactie was omschreven in de 
tekst, waardoor je de deeltjes voor en na de pijl kon opschrijven. Vervolgens kon je het netjes kloppend maken. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kwam de kennis over Energie (Begrippen bij Reacties) van pas. Door de definitie van een 
endotherme reactie te koppelen aan de opmerking over de benodigde stroom, kon je de verklaring sluitend krijgen. 

23 1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kon je het diagram natekenen zoals dat bij een endotherme reactie is besproken in het blok Begrippen 
bij Reacties.  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: het begrip 'overgangstoestand' of 'geactiveerde toestand'.  
24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het woord 'reactiewarmte' was de hint om naar het stappenplan Reactiewarmte berekenen te grijpen. 

Door het stap voor stap uit te voeren, kon je de eerste twee punten scoren.  

1 III De extra denkstap zat hem in het feit dat je met het stappenplan de reactiewarmte voor 4 mol H2 uitrekent, terwijl in de vraag om de 
warmte per 1 mol H2 wordt gevraagd. Door het antwoord te delen door 4, kon je het eindantwoord krijgen. 

25 2 II De E-factor is besproken bij Industriële Chemie. De massa van de beginstoffen en het uitvoeren van de formule kon je doen zoals je dat 
tijdens het oefenen hebt geleerd. Omdat het aan gegevens ontbrak, mocht je de molmassa's gebruiken. 

1 III De extra denkstap zat hem in het berekenen van de massa van het product: daarvoor moest je de molmassa vermenigvuldigen met 0,80.  
26 3 II Bij deze vraag kon je door goed te lezen alle stoffen invullen. Door gebruik te maken van de examentips die bij Blokschema's 

(Industriële Chemie) is besproken, kon je er ook nog voor zorgen dat je alle punten verdiende.  

27 2 III Deze vraag kon je oplossen door Binas 97F te combineren met de informatie die je uit de tekst en de opgaven over de methanisering 
van waterstof kon krijgen. 

28 2 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag was het zaak om het aantal gram chlorofyl-a uit te rekenen, in plaats van het aantal mol. 
Dat kon je weten omdat je moest rekenen met het massa-ppm. Het stappenplan bood hier dus niet direct hulp. 

1 IV Het massa-ppm hebben we niet besproken tijdens de cursus omdat we dat als grote bak stof beschouwen.  
29 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij kon je het stappenplan Reactievergelijkingen gebruiken: de hele reactie stond uitgelegd boven de 

figuur. Het was vooral zaak om erg zorgvuldig te werken, zodat je de grote formules niet verkeerd zou noteren. 

30 2 II Met de uitleg over Reactiesnelheid en de concentratie H+ bij een bepaalde pH, kon je al 2 punten van deze vraag scoren. 
1 IV Voor het laatste punt moest je echter het botsende deeltjesmodel gebruiken, wat wij beschouwen als grote bak stof. 

31 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze rekenvraag kon je goed gebruik maken van het stappenplan Rekenen. 
32 1 II Scheidingsmethoden zijn tijdens het blok Industriële Chemie besproken. 

1 IV Echter, de methode 'bezinken' is niet besproken, omdat we dit als grote bak stof beschouwen. 
33 2 III Welke stappen moest je zetten? Je moest goed doorhebben wat het verschil is tussen verse spinazie en diepvriesspinazie. Als je dat 

vergelijkt met het chromatogram, kon je met behulp van het stappenplan Verklaring de vraag oplossen. 

34 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Ondanks dat we Chromatografie niet hebben besproken in de cursus, kon je de gegevens 
over de in de vraag vermelde loopvloeistof vergelijken tussen Binas 73 en deze opgave. Het benoemen van het verschil was genoeg om 
dit punt te scoren. 

35 2 IV Voor deze vraag had je kennis nodig over chromatografie, een onderwerp dat we beschouwen als grote bak stof. Het benoemen van het 
verschil tussen Binas (papierchromatografie) en de opgave (dunnelaagchromatografie) kon je wel één punt opleveren. 
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I 3 4%
II 50 63%
III 16 20%
IV 10 13%

79 100%

Dit gold voor: 87% 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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