
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak Scheikunde 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 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag was het doel om te herkennen hoeveel 
spiegelbeeldisomeren de stof heeft.Bij de uitleg over isomerie bij blok Organische Chemis 
hebben we gezien wat de kenmerken zijn van een spiegelbeeldisomeer.

2 4 II Welke stof kon je gebruiken? Het einddoel van deze vraag is om de E-factor te geven. De 
formule om deze te berekenen is behandeld bij de uitleg over duurzaamheid.In deze 
formule moest je echter ook de massa van de begin- en eindstoffen gebruiken. De manier 
om deze te berekenen is behandeld bij het stuk over Formules tijdens het blok Rekenen.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? De lewisstructuur van de -OH groep is helemaal volgens het 
stappenplan Lewisstructuren bij blok Organische Chemie te tekenen.Aan de hand van de 
signaalwoorden 'partiële lading' wist je dat je ook aan de slag moest met stappenplan 
Dipolen. Door deze twee stappenplannen te gebruiken kon je de Lewisstructuur en 
partiële ladingen van de OH-groep tekenen om 2 punten te scoren.

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De Lewisstructuur van het Nitraation is echter niet 
zomaar op te lossen met het stappenplan, omdat het 'strikje' niet behandeld is voor 
Lewisstructuren tijdens de cursus.

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de signaalwoorden 'onderzoek' en 'hypothese' kan je 
herkennen dat het einddoel hier een proefbeschrijving is. Deze proef kan worden 
beschreven met behulp van het stappenplan Proef Beschrijven gecombineerd met de uitleg 
over evenwichten zoals gegeven in de uitleg over Begrippen bij Reacties.

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het einddoel van deze vraag is uitzoeken of de K-waarde uit 
de proef overeenkomt met de voorspelde waarde. In de uitleg over evenwichten tijdens het 
blok Begrippen bij Reacties is behandeld hoe de evenwichtsconstante K met behulp van 
gegeven concentraties berekend kan worden. 

2 6 1 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'temperatuurstijging' kon je zien dat je 
aan de slag moest met stappenplan Reactiewarmte berekenen. De eerste stap hier is het 
opschrijven van de reactievergelijking. Dit kon je doen aan de hand van het stappenplan 
Reactievergelijking voor reacties omschreven in de tekst.Hiermee was het eerste punt van 
de vraag te verdienen.

3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Soortelijke warmte wordt beschouwd als grote bakstof en 
is niet behandeld tijdens de cursus. Hierdoor zijn zowel de twee punten over het 
berekenen van de individuele warmte als het punt over de temperatuurstijging niet gedekt 
door de cursus.

7 4 II Welke stof kon je gebruiken? Het opstellen van de evenwichtsvoorwaarde is behandeld bij 
de uitleg over evenwichten in het blok Begrippen bij Reacties. Ook is daar behandeld hoe 
je de evenwichtsvoorwaarde of evenwichtswet kan gebruiken om het verschuiven van een 
evenwicht te koppelen aan het veranderen van de evenwichtsconstante K.

8 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag is perfect te behandelen met behulp van het 
stappenplan Reactiewarmte. Een vergelijkbare vraag is in deze uitleg als voorbeeld 
gebruikt.
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9 3 II Welke stof kon je gebruiken? De theorie achter energiediagrammen van zowel exotherme 
als endotherme reacties is behandeld bij de uitleg Begrippen bij Reacties. Met behulp van 
deze theorie kon je de energieniveaus met bijbehorende stoffen tekenen

3 10 1 III Welke stappen moest je zetten? Het afleiden van een coëfficiënt uit een formule is niet 
voorbij gekomen op de cursus. De stappen die hiervoor nodig zijn worden echter letterlijk 
in de text gegeven waardoor de molverhouding alsnog te vinden is. Daarnaast is de 
grootheid reactiewarmte niet voorbijgekomen in het formule-overzicht. Door de tip om 
eenheden om te zetten in een verhoudingstabel was deze stap wel te zetten.

4 II Welke stof kon je gebruiken? De rest van deze vraag is perfect op te lossen aan de hand 
van het stappenplan Rekenen. Voor deze lange rekenvraag was het vooral van belang om 
al je gegevens netjes te noteren. Daarnaast was het belangrijk om goed te letten op 
eenheden en om te rekenen met behulp van verhoudingstabellen.

11 4 II Welke stof kon je gebruiken? Het tekenen van een eiwit uit aminozuren is behandeld bij de 
uitleg over biochemie bij het blok Organische Chemie. De hydrolysereactie van dit eiwit is 
behandeld bij de uitleg over reacties, ook bij het blok Organische chemie, en is precies het 
tegenovergestelde van de vorming van het eiwit.

12 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg over biochemie tijdens blok Organische Chemie 
is uitgelegd hoe suikers, vetzuren, aminozuren en glycerol zijn opgebouwd. Door na te 
gaan welke atomen aanwezig zijn in deze soorten stoffen kan bepaald worden uit welke 
van deze stoffen waterstofsulfide en ammoniak kunnen vormen.

13 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het einddoel van deze vraag is het geven van een 
reactievergelijking. Deze reactievergelijking is perfect op te lossen met behulp van 
stappenplan Reactievergelijkingen zoals gegeven tijdens de cursus.Omdat deze reactie 
omschreven is in de tekst, is het vooral van belang om eerst alle deeltjes voor en na de pijl 
op te schrijven. Om achter de molecuulformule van hexaanzuur te komen kan het helpen 
om deze eerst te tekenen zoals uitgelegd bij kopje structuren bij blok Organische Chemie.

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord ' totaalreactie' kon je herkennen dat je 
hier te maken had met het blokje Totaalreactie Opstellen uit blok Redox. Deze vraag is 
helemaal volgens het boekje op te lossen met het stappenplan Reactievergelijkingen in 
combinatie met de extra examentips zoals in dit blokje wordt beschreven. 

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? De signaalwoorden 'Leg uit' laten je zien dat je aan de slag 
kan met stappenplan Redeneren. Door dit stappenplan te volgen samen met de theorie 
over de evenwichtswet zoals gegeven bij blok Begrippen bij Reacties is de vraag helemaal 
op te lossen.

16 5 III Welke stappen moest je zetten? Aan het evenwicht met een zwak zuur en het signaalwoord 
'bereken' kon je zien dat je aan de slag moest met het stappenplan pH berekenen. Met dit 
stappenplan kon je de verhouding tussen HS- en H2S berekenen. Om tot het einddoel te 
komen moest je echter ook nog verder met het stappenplan Rekenen. Een extra stap die je 
hierbij moest zetten is van de gevonden verhouding van [HS-]:[H2S] naar de verhouding 
[H2S]:[S] met behulp van een verhoudingstabel.

4 17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Alle begin- en eindstoffen zijn gegeven, dus met behulp van 
het stappenplan Reactievergelijkingen voor reacties omschreven in de tekst is deze vraag 
helemaal op te lossen.
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18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de signaalwoorden 'leg uit' kon je zien dat het 
stappenplan Redeneren gebruikt kon worden. Om er achter te komen welke stoffen 
dipolen zijn, kon je het stappenplan Dipolen toepassen. Bij dit stappenplan hebben we net 
als in deze examenvraag een voorbeeldvraag behandeld van een tetraëder.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de signaalwoorden 'leg uit' kon je herkennen dat je aan 
de slag moest met stappenplan Redeneren.Dit stappenplan was echter niet genoeg om de 
vraag op te lossen. De extra theorie die nodig was, namelijk over de sterkte van de 
verschillende type bindingen en hun invloed op smelt/kookput, is behandeld in de Micro-
Macro table tijdens blok Soorten Stoffen. 

20 5 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag was het belangrijk om regel voor regel te 
werk te gaan zoals verteld tijdens de uitleg over blokkenschema's tijdens blok Industriële 
Chemie. Naast deze uitleg moest je de uitleg over scheidingsmethoden uit hetzelfde blok 
gebruiken om er achter te komen welke stoffen in S1 en S2 gescheiden worden.

21 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Zowel atoomstraal als covalentie behoren tot de grote 
bakstof van scheikunde, en zijn tijdens de cursus dus niet behandeld.

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Ook bij deze vraag kon je aan de signaalwoorden 'leg uit' zien 
dat je aan de slag kan met het stappenplan Redeneren.De extra informatie die je naast dit 
stappenplan moest gebruiken over K-waarde en evenwichten is gegeven in het blok 
B ipp bij R ti23 3 III Welke stappen moest je zetten? Met alleen het stappenplan rekenen was deze vraag niet op 
te lossen, omdat er geen concrete beginwaarde wordt gegeven. Zoals verteld tijdens blok 
Rekenen kan je in zulke gevallen een bepaalde waarde aannemen en daarmee verder 
rekenen. Zo kon je hier 1 liter aannemen en daar mee verder rekenen om op het juiste 
antwoord uit te komen. 
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I 0 0%
II 49 71%
III 14 20%
IV 6 9%

69 100%

Dit gold voor: 91% 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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