
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak scheikunde 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
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toelichting categorie keuze: 

1 1 4 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwood 'aminozuren' kon je zien dat je aan de slag moest met het koppelen van 
aminozuren tot een eiwit zoals is uitgelegd in de uitleg over Biochemie tijdens het blok Organische Chemie. Daarnaast kon je aan 
het signaalwoord 'waterstofbrug' zien hoe het watermolecuul aan de reeks aminozuren gekoppeld was. Dit is behandeld bij Micro 
Macro tijdens de uitleg over Soorten Stoffen.

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg Reactievergelijkingen is behandeld dat zowel de soorten atomen als lading aan beide 
kanten overeen moeten komen. Met behulp van het blokje Begrippen tijdens de uitleg Redoxchemie kon je afleiden dat de SH- 
groepen moeten reageren met een oxidator. 

3 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het signaalwoord 'hydrolyse' duidde er op dat je aan de slag kon met de uitleg over reacties zoals 
behandeld tijdens het blok Organische Chemie. In deze uitleg is exact behandeld hoe een hydrolyse reactie in elkaar steekt. Wel 
moest je er op letten dat er ook aan de uiteindes van de keten delen van watermoleculen kwamen.

4 2 III Welke stappen moest je zetten? Esters zijn behandeld bij het blokje Reacties tijdens de uitleg over Organische Chemie. Om te weten 
dat de hydrofobe staarten van het vetzuur binden met de staarten binnen de cel kon je de uitleg over oplosbaarheid gebruiken 
tijdens Micro Macro van het onderwerp Soorten Stoffen. Dat een molecuul deels hydrofoob en hydrofiel kan zijn is niet behaneld 
tijdens de uitleg, maar je hebt hier wel mee kunnen oefenen bij de opgaven van avondprogramma dag 1.

5 3 III Welke stappen moest je zetten? De eenheid energiedichtheid is niet behandeld tijdens de cursus, maar met de tip over omrekenen 
met kruistabellen zoals gegeven bij de uitleg Stappenplan van Rekenen kon je alsnog op het juiste antwoord uitkomen. Daarbij was 
het vooral belangrijk om goed te letten op zorgvuldigheid en voorvoegsels van eenheden.

6 2 II Welke stof kon je gebruiken? De term rendement is behandeld bij de uitleg over Formules van blok Rekenen. Met deze informatie 
kon je bedenken dat het rendement het tegenovergestelde is van wat er verloren gaat. Door uiteindelijk de twee rendementen te 
combineren kwam je uit op het juiste totale rendement.

7 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg over Formules tijdens blok Rekenen is behandeld hoe je de molaire massa van een stof op 
kan stellen met behulp van de molecuulformule. Met behulp van deze informatie en de tekst kon je berekenen hoe vaak het stukje 
van het molecuul tussen de haakjes bij 'n' voor kwam. Deze vraag is vergelijkbaar met opgave 119 uit de bundel van de 
examencursus.

8 4 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de hand van het signaalwoord 'Lewisstructuur' wist je dat je aan de slag kon met het stappenplan 
Lewisstructuren zoals gegeven tijdens het blok Organische Chemie. Hier is een voorbeeld behandeld wat dankzij het bezit van 3 
zuurstof-atomen heel vergelijkbaar is met deze examenopgave. De covalentie van zwavel is tijdens de cursus niet behandeld, maar is 
gegeven in de vraag.

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag was op te lossen met behulp van het Stappenplan rekenen. Om het aantal mol H+ ionen 
om te rekenen naar het aantal mol water moest je gebruik maken van de gegevens uit de vraag. 

10 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de cursus is behandeld dat afwijkende reacties altijd beschreven moeten worden in het examen. 
Door het voorbeeld van het mechanisme van de additiereactie te bestuderen en deze toe te passen op het dizuur kon je uitvinden uit 
welke monomeren het dizuur is opgebouwd.

11 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de -OH en -NH groepen kon je zien dat er sprake was van een condensatiereactie. Het opstellen 
van een condensatiereactie is behandeld bij de uitleg Reacties tijdens het blok Polymeren. Daarbij was het belangrijk om goed de 
vraag te lezen en op te letten op waar de uiteindes van de gevormde stof moesten komen.

12 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met de hint over de Binas tabel gegeven in de vraag kon je achter de structuurformule van ureum 
komen. Om uit te vinden welke stof gevormd wordt kon je het stukje uitleg 'Tips voor aanpak OC-vragen' van blok Organische 
Chemie gebruiken om de structuurformules met elkaar te vergelijken en te checken wat er veranderd is.

13 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Draaing van moleculen en trilling op hogere temperatuur is tijdens de cursus niet behandeld.

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'microniveau' kon je zien dat je uitleg Micro Macro van blok Soorten Stoffen 
kon gebruiken. In deze uitleg zijn waterstofbruggen uitgebreid behandeld. De informatie over waterstofbruggen kon je koppelen aan 
de vraag vanwege de woorden 'vochtige omstandigheden'.

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? Met behulp van het signaalwoord 'pijlen' kon je zien dat je aan de slag moest met het stappenplan 
Reactiemechanismen zoals is gegeven tijdens de uitleg over Organische Chemie. Door dit stappenplan te volgen en nauwkeurig te 
vergelijken wat er veranderd is na de pijl waren alle punten voor deze vraag te scoren. 

16 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De VSEPR theorie is grote bakstof en is dus niet behandeld tijdens de cursus.
17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'bereken' kon je zien dat je het stappenplan Rekenen kon gebruiken. Bij deze 

vraag was het vooral belangrijk om nauwkeurig te lezen wat er precies gevraagd wordt omdat AHEM een niet behandeld begrip is.

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'bereken' kon je zien dat je ook bij deze vraag aan de slag kon met het 
stappenplan Rekenen. 

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de signaalwoorden 'leg uit' kon je zien dat je aan de slag kon met het stappenplan voor een 
Verklaring zoals gegeven bij het blok Redeneren. De extra informatie die je bij deze vraag nodig had over crosslinks is gegeven bij 
het blokje Plastics tijdens de uitleg over Polymeren. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net als bij de vorige vraag kon je bij deze opgave aan de signaalwoorden 'leg uit' zien dat je aan de slag 
kon met stappenplan Verklaring. Daarnaast kon je aan het signaalwoord 'microniveau' zien dat je de extra benodigde informatie uit 
de uitleg Micro Macro tijdens blok Soorten Stoffen kon halen. 
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21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je aan de signaalwoorden 'geef een verklaring' zien dat je net als bij de vorige vragen 
aan de slag moest met stappenplan Verklaring zoals gegeven bij Redeneren. Daarnaast kon je aan de signaalwoorden 'microniveau' 
en 'hechting' zien dat je als extra informatie de uitleg over bindingen zoals gegeven bij Micro Macro tijdens het blok Soorten Stoffen 
moest gebruiken. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Vanwege de twee gegeven opties kon je aan de slag met het stappenplan Vergelijking zoals gegeven bij 
het blok Redeneren. De informatie over exotherme en endotherme processen is gegeven bij het blok Begrippen bij Reacties. Deze 
examenopgave is vergelijkbaar aan het gegeven voorbeeld in de uitleg over stappenplan Vergelijking.

23 1 II Welke stof kon je gebruiken? De effecten van hogere temperatuur zijn besproken bij de uitleg over Reactiesnelheid tijdens het blok 
Begrippen bij Reacties.

24 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Condensatie als scheidingsmethode is grote bakstof en is niet behandeld tijdens de cursus.

25 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de signaalwoorden 'bereken' en 'energie' kon je zien dat je het stappenplan Reactiewarmte 
Berekenen moest gebruiken. Door alle stoffen met hun coëfficiënten en vormingswarmte netjes over te nemen en de stappen te 
volgen waren deze 3 punten te scoren.

26 3 III Welke stappen moest je zetten? Aan de signaalwoorden 'geef de vergelijking' kon je zien dat de juiste aanpak voor deze vraag het 
stappenplan Reactievergelijkingen was. Echter moest je bij deze vraag ook aan de coëfficiënt van methaan rekenen om het 
rendement mee te nemen. Na dit gedaan te hebben kon je het stappenplan Reactievergelijkingen weer gebruiken om de vergelijking 
kloppend te krijgen. 

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de vraag worden meerdere opties gegeven als mogelijk goede antwoorden (zware stookolie en nafta) 
waardoor je kon zien dat je stappenplan Vergelijking van Redeneren kon gebruiken. Om de twee juiste argumenten te geven kon je 
de examentips over duurzame processen in de uitleg over Duurzaamheid bij blok Industriële chemie gebruiken. 

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Door het stappenplan Rekenen te volgen was deze vraag op te lossen. Bij stap 2 van dit stappenplan 
was het belangrijk om te bedenken dat het massapercentage van gedroogd houtafval het totaal min het massapercentage van water 
is. 

29 2 III Welke stappen moest je zetten? Aan het signaalwoord 'bereken' kon je zien dat je het stappenplan Rekenen kon gebruiken. Bij deze 
vraag was het vooral van belang om alle gegevens netjes uit te schrijven om een idee te krijgen van de verschillende getallen. Om te 
bedenken welke getallen je moest optellen of aftrekken moest je gebruik maken van de informatie over CO2 opname zoals gegeven 
bij de uitleg over Duurzaamheid tijdens het blok Industriële chemie.
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I 0 0%
II 53 77%
III 10 14%
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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