
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde vwo, 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

1 van 5



 v
ra

ag

 a
an

ta
l p

un
te

n

 c
at

eg
or

ie
 v

ra
ag

toelichting categorie keuze: 

1 1 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze opgave op te lossen kon je gebruik maken van 
de uitleg Trillingen. Daar hebben we in een grafiek aangegeven hoe je trillingstijden 
kunt bepalen en de formule behandeld om de frequentie uit te rekenen.  Ook staan er in 
de opgavenbundel meerdere opgave waarmee je dit kon oefenen zoals opgave '34 
Mondharmonica'.  

2 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg Trillingen en Golven hebben we bij Staande 
Golven een stappenplan behandeld waarmee je alle punten van deze vraag kon scoren. 
Ook kon je hier veel opgaven mee oefenen zoals opgave '37 Ukelele'.   

3 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Je moest zelfstandig bedenken hoe je een 
volume kunt bepalen.   

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze vraag op te lossen moest je eenheden 
omschrijven, iets wat we in de voorbereidende opgaven en ook tijdens de cursus 
oefenen. Hiervoor moest je rekenregels toepassen waarvan je voorin je opgavenbundel 
een samenvatting kunt vinden. 

5 4 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag moest je wat lastigere 
rekenvaardigheden inzetten.  

6 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben op de cursus niet behandeld hoe je 
nauwkeurigheid van een fit kan toe of afnemen afhankelijk van de gemeten waarden. 

2 7 4 II Welke stof kon je gebruiken? Je kon deze vraag herkennen als een van de 
standaardvragen van Kernfysica, namelijk 'Reactievergelijkingen'. We hebben bij die 
uitleg behandeld hoe je deze vraag kon oplossen en er meerdere opgaven mee geoefend.

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier moest je gebruik maken van de begrippen die we 
hebben behandeld in de uitleg Kernfysica. In de tabel staat welke type straling meer en 
minder schadelijk zijn. Met behulp van die informatie kon je deze vraag oplossen. 

9 1 II Welke stof kon je gebruiken? Als tweede standaardvraag van kernfysica hebben we 
'berekeningen aan halveringstijd' behandeld. Dat je moest omrekenen naar seconden 
kon je vinden in de examentip die we bij deze uitleg hebben gegeven.  

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: We hebben niet behandeld hoe je zelf de massa kunt 
uitrekenen van een isotoop die niet in Binas staat. 

10 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Je moest deze figuren goed kunnen 
interpreteren en aan de informatie in de tekst koppelen. 

11 5 II Welke stof kon je gebruiken? Om de eerste vraag te beantwoorden kon je gebruik  
maken van de uitleg van Kernfysica waar we bij het onderdeel berekeningen aan 
halveringstijd ook halveringsdikte hebben besproken. Voor het tweede punt moest je 
doorhebben dat de intensiteit ook afneemt omdat de fotonen in alle richtingen worden 
uitgezonden. Dit kon je herkennen aan het woord puntbron.  Bij de uitleg van 
Astrofysica: berekeningen aan sterren hebben we behandeld hoe de intensiteit afneemt 
met de afstand tot een puntbron. 
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3 12 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van de wet van behoud van energie, die 
tijdens Mechanica is behandeld, had je dit punt kunnen scoren.

13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden 'baan om de zon' kon je herkennen dat 
het hier om het onderwerp Gravitatie gaat. Bij gravitatie hebben we in een stappenplan 
behandeld dat je bijna altijd de gravitatiekracht gelijk kunt stellen aan de 
middelpuntzoekende kracht.  

14 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgave moest je gebruik maken 
van de gegeven formules en aan de hand daarvan beredeneren dat de snelheid van 
jupiter het best negatief kan zijn om de snelheid van de verkenner zo groot mogelijk te 
maken.  

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Om dit te kunnen beredeneren had je de uitleg van 
Mechanica - Energie nodig. Daar hebben we de formule voor kinetische energie 
behandeld.

16 3 III Welke stappen moest je zetten? Het tekenen van vectoren hebben we behandeld en 
geoefend bij het onderwerp Krachten. Om de juiste snelheid te kunnen tekenen moest 
je de twee snelheidsrichtingen x en y apart bepalen. Voor de x-richting moest je een 
extra denkstap zetten door gebruik te maken van de in de tekst genoemde formule. 
Daarom hebben we deze vraag besloten in categorie III te zetten. 

17 3 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze opgave kon je gebruik maken van de uitleggen 
'Bewegen' en 'Gravitatie'. Met behulp van Gravitatie kon je zien dat M de massa van 
Jupiter betreft. Met behulp van Bewegen kon je beredeneren dat de Jupiter een 
eenparige beweging uitvoert en zijn positie dus met s=v*t verandert. Het laatste punt 
vereiste inzicht in hoe de afstand tussen twee bewegende objecten verandert. Dit was 
echt een extra denkstap. Daarom hebben we deze vraag in categorie III geplaatst. 

18 1 II Welke stof kon je gebruiken? Om deze opgave op te lossen moest je uit een grafiek 
aflezen. Dat dit mocht had je kunnen bepalen door een podium te tekenen zoals we in 
de uitleg 'Grafieken' hebben behandeld.

2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om de rest van de punten in deze vraag te 
scoren moest je de getallen uit het model in de gegeven formules invullen.

19 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Gravitatie' hebben we een examentip gegeven 
die uitlegt hoe je een ontsnappingssnelheid kunt bepalen. Om dit goed te doen moest je 
deze uitleg combineren met de uitleg 'Energie'.  

20 4 III Welke stappen moest je zetten? Bij het onderwerp 'Krachten' en ook in de 
voorbereidende opgaven heb je kunnen oefenen met het rekenen aan vectoren. De 
juiste waarden moest je aflezen uit de grafiek. Dit hebben we bij het onderwerp 
'Grafieken' behandeld. Tot slot moest je bedenken dat het hier om de afstand tot 
Jupiter ging.   Iets wat je met de uitleg 'Gravitatie' kon doen. Omdat deze vraag kennis 
uit veel verschillende uitleggen combineerde hebben we besloten de vraag in categorie 
III te plaatsen.
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4 21 3 II Welke stof kon je gebruiken? De begrippen interferentie en faseverschil hebben we 
behandeld bij 'Quantumwereld - Golf-deeltjes dualiteit' en 'Trillingen'. Door deze twee 
uitleggen te combineren kon je antwoord geven op de vraag.

22 3 II Welke stof kon je gebruiken? Wederom een opgave over vectoren. Deze had je met de 
voorbereidende opgaven en het onderwerp Krachten kunnen oefenen. In deze opgave 
werden de vectoren gecombineerd met de formule voor impuls van licht. Dit hebben 
we bij het onderwerp Golf-Deeltjes dualiteit (Quantumwereld) behandeld.

23 4 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. Ook stonden in de opgavenbundel soortgelijke opgaven waarmee we op 
de cursus hebben geoefend. 

5 24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je oplossen met behulp van de formule 
voor weerstand van een draad. Deze formule en bijbehorende examentips hebben we 
behandeld bij de uitleg 'Bijzondere weerstanden' van Elektriciteit. 

25 6 III Welke stappen moest je zetten? Om deze opgave te kunnen oplossen moest je gebruik 
maken van de uitleg 'Bijzondere weerstanden'. Wanneer je de weerstand had 
uitgerekend kon je het Schakelingen spel spelen. Je moest hiervoor nog wel de 
stroomsterkte uitrekenen met de gegevens uit de tekst. Omdat deze laatste stap extra 
lastig was hebben we de vraag in categorie III geplaatst. 

26 2 III Welke stappen moest je zetten? Voor deze opgave moest je gebruik maken van de uitleg 
over geleidbaarheid, die we bij Schakelingen hebben behandeld. Je moest hier 
doorhebben dat de draden als ze doorgeknipt worden in het grootste deel van de draad 
nog wel contact met elkaar maken.  Het doorknippen van de eerste draadjes heeft dus 
relatief weinig effect. Om dit te vertalen naar een grafiek vergt extra inzicht en we 
hebben deze opgave daarom in categorie III geplaatst.  
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I 11 15%
II 41 56%
III 18 25%
IV 3 4%

73 100%

Dit gold voor: 96% 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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