
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Natuurkunde vwo, 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? Deze opgave combineerde de uitleg Grafieken met die 
van Elektriciteit. Het woord 'Bepaal' was een herkenningspunt voor het gebruik van 
Grafieken. Door een podium te tekenen kon je zien dat je moest aflezen. Vervolgens 
kon je met behulp van het schakelingenspel uit de uitleg Elektriciteit de rest van de 
punten scoren.  

2 2 II Aan het woord 'Beredeneer' kon je zien dat je formules moest gaan gebruiken zonder 
getallen in te vullen.  Omdat er om hetzelfde gevraagd werd als bij opgave 1, kon je 
dezelfde stof en aanpak gebruiken namelijk Grafieken en het Schakelingenspel uit de 
uitleg Elektriciteit. Vooral bij het blok Quantumwereld hebben we opgaven geoefend 
waarbij je ook moest redeneren. 

3 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het is tijdens de cursus niet expliciet behandeld dat 
elektronen van min naar plus bewegen in een schakeling.   

1 II Welke stof kon je gebruiken? Omdat het in de vraag gaat over het uitzenden van licht 
kon je herkennen dat deze vraag over Emissie uit de uitleg Astofysica ging. We hebben 
tijdens deze uitleg behandeld dat elektronen licht uitzenden als ze naar een lager 
energieniveau springen. Zo kon je weten dat de pijl dus naar beneden gericht moest 
zijn. 

4 4 III Welke stappen moest je zetten? Met behulp van de uitleg Astrofysica kon je de energie 
van een foton uitrekenen en dus het totaal aantal fotonen dat in een seconde werd 
uitgezonden.  In de uitleg Elektriciteit, Handige formules hebben we de definitie van 
stroomsterkte behandeld. Die had je hier nodig om het aantal elektronen per seconde 
te bepalen. De combinatie van deze twee uitleggen maakte deze vraag lastig. Daarom is 
besloten deze vraag in categorie III te zetten. 

2 5 4 III Welke stappen moest je zetten? Deze opgave kon je oplossen met behulp van het 
stappenplan Gravitatie. Het lastige aan deze opgave was om te bedenken dat je met 
behulp van de omlooptijd, de snelheid van de geostationaire satelliet kon bepalen. 
Daarom is besloten deze vraag in categorie III te zetten. 

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van de uitleg Gravitatie en de figuur kon je 
beredeneren dat er een extra kracht moest zijn om het contragewicht met de aarde 
mee te laten draaien. In de uitleg Krachten hebben we de spankracht behandeld die 
hier voor de benodigde kracht zorgde. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De derde wet van Newton is niet expliciet behandeld 
in de examencursus.

7 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Door het model stapje voor stapje te 
doorlopen kon je zien dat de snelheid nergens werd aangepast. Hij bleef dus constant. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? In modelregel 8 werd een arbeid berekend. Het begrip 
arbeid hebben we bij de uitleg Energie behandeld.  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Verbrandingswarmte is niet op de cursus behandeld.
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8 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: De woorden 'Leg uit' gaven aan dat je 
gebruik moest maken van formules zonder getallen in te vullen. De formules waren al 
gegeven in het model.  Door stap voor stap te bekijken wat het effect is van een lagere 
massa, kon je beredeneren waarom de lift minder brandstof nodig heeft om boven te 
komen. De vaardigheid redeneren is tijdens de cursus vooral bij Quantumwereld aan 
bod gekomen, waar we meerdere opgaven met dit type vragen hebben geoefend.

9 4 II Welke stof kon je gebruiken? Het woord 'Bepaal' is een herkenningspunt voor het 
gebruik van het Grafieken stappenplan. De formule voor resulterende kracht kon je 
uit de uitleg Krachten halen.  Met het podium kon je vinden dat je een raaklijn moest 
tekenen om de versnelling te bepalen. Een instinker hier was de tijds-as die in dagen 
stond in plaats van seconden.

10 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je volledig oplossen met het Grafieken 
stappenplan (tekenen van een podium). Een van de tips die we hebben gegeven bij het 
berekenen van het oppervlak onder een grafiek, is dat je ook altijd de oppervlakte van 
een hokje moet bepalen. 

3 11 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus hebben we vergelijkbare opgaven 
geoefend waarbij je in plaats van getallen eenheden moet invullen. De eenheden die je 
moest invullen zijn tijdens de uitleggen van Mechanica aan bod gekomen.  

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg Trillingen zijn de formules behandeld die je 
hier nodig had. 

13 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Je moest verhoudingen berekenen in een 
figuur. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van de uitleg over Trillingen kon je de 
trillingstijd en frequentie bepalen. 

14 3 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg Golven hebben we behandeld hoe je kon 
herkennen dat je hier een golf ziet en dat je hier een halve golflengte kunt aflezen in de 
grafiek. Om deze opgave op te lossen moest je de informatie uit de tekst hiermee 
combineren om zo punt B en de slaggrootte te kunnen bepalen. Daarom is besloten 
deze vraag in categorie III te zetten. 

15 5 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hier werd vooral de vaardigheid getoetst 
om met machten te rekenen. Bovendien moest je weten dat volume schaalt met de 
derde macht en oppervlakte met de tweede macht.
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4 16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave was op te lossen met de formule voor de 
trillingstijd van een massa-veersysteem. Dit hebben we behandeld in de uitleg van 
Trillingen. 

17 3 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag combineerde drie verschillende dingen uit 
onze uitleg wat de vraag lastiger maakte. De eerste opdracht kon je uitvoeren met 
behulp van onze uitleg over Trillingen en was te herkennen aan de uitwijkingen. De 
tweede opdracht was een combinatie tussen Energie, waar de energie van een 
veersysteem gegeven werd, en de uitleg over waarschijnlijkheidsverdelingen van 
Quantumwereld. Daarom is besloten deze vraag in categorie III te zetten. 

18 4 II Welke stof kon je gebruiken? De woorden lijnenspectrum en energieniveaus zijn 
herkenningspunten voor de uitleggen over Emissie&Absorptie en Opgesloten 
quantumdeeltjes. Soortgelijke opgaven hebben we ook tijdens de cursus geoefend.

19 3 II Welke stof kon je gebruiken? De twee modellen voor opgesloten quantumdeeltjes 
hebben we behandeld in de uitleg over Emissie&Absorptie en Opgesloten 
quantumdeeltjes. Bij deze twee uitleggen hebben we ook grafieken getekend van de 
energieniveaus voor beide modellen.

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg van Quantumwereld over de 
Onbepaaldheidsrelatie hebben we behandeld hoe je de onzekerheid in impuls en plaats 
kunt bepalen. Met behulp van de formule kon je deze vraag beantwoorden. 

5 21 4 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon deze opgave oplossen met een van de 
standaardvragen van Kernfysica 'Berekeningen halveringstijden' oplossen. Bij de uitleg 
hebben we als tip gegeven om bij het gebruik van deze formule altijd de tijd om te 
rekenen naar seconden. 

22 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag moest je met ruimtelijk 
inzicht beredeneren waar de gamma deeltjes vandaan konden komen. 

23 5 III Welke stappen moest je zetten? Omdat er in deze opgave absorptie en verschillende 
afstanden door verschillende stoffen genoemd werden, had je kunnen herkennen dat 
je deze vraag met halveringsdikte kon oplossen (behandeld bij Berekeningen 
halveringstijd). Je moest de formule tweemaal invullen, zowel voor lucht als spier, en 
vervolgens nog de correctiefactor berekenen. Deze denkstappen maakten de opgave 
lastig. Daarom is besloten deze vraag in categorie III te zetten. 

24 3 III Welke stappen moest je zetten? Je had dit kunnen beredeneren met de formule voor 
activiteit die in de uitleg over Berekeningen halveringstijd is gegeven. Deze redenering 
vergt echter een behoorlijk diep inzicht in het proces van twee reacties die elkaar 
opvolgen. Daarom is besloten deze vraag in categorie III te zetten.  

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave ging over Medische beeldvorming. Met de 
tabel in Binas en onze tips kon je deze vraag beantwoorden.

76
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I 12 16%
II 39 51%
III 22 29%
IV 3 4%

76 100%

Dit gold voor: 96% van de vragen (namelijk categorie I, II en III).

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.

verdeling per categorie:

In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden?
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