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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het scheikunde havo, tweede tijdvak 

(2017). In dit examenverslag proberen we een 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 vragen 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 van 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? Deze vraag kon je oplossen door de kenmerken van 
oplosbaarheid te gebruiken die we hebben besproken in de micro-macro tabel van 
het blok 'Soorten Stoffen'. Hierbij kwam aan bod dat apolaire stoffen niet oplossen 
in polaire stoffen (polaire stoffen kunnen waterstofbruggen vormen). 

2 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Om te weten op welke manier de watermoleculen 
het ion hydrateren had je de kennis nodig dat de 'H' van water een beetje positief is 
geladen en zich daardoor naar het negatieve ion richt. Dit is niet aan bod gekomen 
in de cursus omdat dit behoort tot de grote-bak-stof. 

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je omrekenen van mg/L naar 
gram, deze omrekening kon je terugvinden in het schema van 'Formules II'.  

4 
  

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het behalen van het eerste punt 
moest je de grafiek nauwkeurig af lezen. Dit wordt door CITO gezien als een 
vakoverstijgende vaardigheid. 

2 III Welke stappen moest je zetten? De laatste twee punten waren te behalen door 
nauwkeurig de tekst te lezen en hiermee de verdunningsfactor te berekenen. Dit is 
niet expliciet aan bod gekomen tijdens de uitleg, maar je kon hier wel mee oefenen 
in de opgavebundel. 

5 3 II Welke stof kon je gebruiken? Hier kon je perfect gebruik maken van de uitleg over 
additiepolymeren van het blok 'Organische Chemie'. Door de stappen knakken-
knippen-plakken netjes te volgen en de ~ niet te vergeten, kon je alle punten scoren 
voor deze opgave. 
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6 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave was het van belang om te herkennen 
dat er werd gevraagd naar het berekenen van de reactiewarmte, dit kon je 
herkennen aan het woord 'vormingswarmte' en de gegeven Binas-tabel. Wanneer je 
dit wist, kon je het stappenplan 'Reactiewarmte berekenen' stapsgewijs uitvoeren en 
daarmee tot het juiste antwoord komen. 

7 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Hier werd gevraagd om een reactievergelijking, die is 
omschreven in de tekst, op te stellen. Het eerste punt was te behalen met stap I 
(Noteer alle deeltjes voor en na de pijl.) van het stappenplan 'Reactievergelijkingen'. 

1 III Welke stappen moest je zetten? De volgende stap uit het stappenplan is om de 
reactie kloppend te maken, in principe was dat bij deze vraag niet anders. De extra 
denkstap was dat je bij deze opgave gebruik moest maken van een 'n' om de 
coëfficiënten weer te geven.  

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave ging over een brandstofcel, hierbij kon 
je terugdenken aan de uitleg over de elektrochemische cel van het blok 'Redox'. Dit 
is exact een van de drie voorbeeldvragen die we bij dat blok hebben besproken, je 
kon hem oplossen met de examentip PORN (positief=oxidator, negatief=reductor). 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het opstellen van een totale vergelijking hebben 
we bij het blok 'Redox' extra examentips opgesteld. Door de examentip: 'Maak 
elektronen kloppend en tel op' toe te passen kon je het eerste punt verdienen. Voor 
het tweede punt was het belangrijk om de reactievergelijking te controleren met 
SLAG, zo wist je dat je de e-, H+ en H2O voor en na de pijl weg kon strepen (G 
van SLAG = gelijke deeltjes voor en na de pijl). 
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10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze vraag kon je gebruik maken van het 
stappenplan 'Verklaring'. Door ook goed naar de reacties te kijken in combinatie 
met de kennis wat de zuurtegraad is (besproken bij het blok 'Zuur-Base') was deze 
vraag op te lossen.  

11 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Atoombouw' is aan bod gekomen dat er 
in de K-schil maximaal 2 elektronen zitten, hieruit kon je afleiden dat de overige 4 
elektronen zich in de L-schil bevinden. Dit kon je combineren met de kennis uit 
BINAS dat elk C-atoom aan 3 andere atomen is gebonden. Dus is er een elektron 
over voor het geleidingvermogen. 

12 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze opgave had je geen extra 
scheikundige kennis nodig, het is vooral van belang logisch na te denken wat er met 
de overige energie kan gebeuren. 

13 2 III Welke stappen moest je zetten? Het rekenen met percentages is aan bod gekomen 
in de opgaven van het blok 'Rekenen', bij het maken van deze opgave kon het 
helpen om je gegevens overzichtelijk te noteren (stap III van het stappenplan 
'Examenopgave beginnen' 
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14 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de uitleg ‘Zuur-Base’ hebben we besproken welke 
formules je kan gebruiken om de pH van een oplossing te berekenen. Door twee 
van deze formules in te vullen kon je tot het goede antwoord komen. 

15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier werd gevraagd om een reactievergelijking, 
omschreven in de tekst, op te stellen. Door de stappen van het stappenplan 
'Reactievergelijkingen’ te volgen kon je hem oplossen. Hierbij is vooral de laatste 
stap, namelijk controleren met SLAG, cruciaal om ervoor te zorgen dat je evenveel 
atomen van elk element voor en na de pijl hebt staan.   

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste punt kon je halen door alle stoffen uit de 
vraag aan de juiste kant van de pijl te zetten (stap I het stappenplan 
'Reactievergelijkingen'). Voor het tweede punt kon je de uitleg over het kloppend 
maken van een redox halfreactie gebruiken. In deze uitleg is ook besproken dat je 
eerst de atoomsoorten en daarna pas de ladingen kloppend moet maken. Ook dat 
kon hier erg helpen. 

17 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de woorden  ‘bereken’ en ‘molverhouding' kon je 
herkennen dat je het stappenplan 'Rekenen’ voor deze vraag kon gebruiken. Door 
alle stappen consequent te volgen kon je alle punten scoren. 
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18 1 II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij kon je gebruik maken van de uitleg structuren 
van 'Organische Chemie'. 

19 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Hoe je een substitutiereactie kan herkennen is niet 
besproken in de cursus aangezien dit behoort tot de grote-bak-stof. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het berekenen van de atoomeconomie is aan bod 
gekomen bij het blok ‘Industriële Chemie’. Wanneer je de juiste molecuulmassa’s 
gebruikt in de formule, heb je beide punten binnen. 

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? De keuze voor de scheidingsmethode extractie kon je 
maken op basis van de scheidingsmethodentabel, behandeld bij 'Industriële 
Chemie', hierin staat omschreven op basis waarvan de scheiding plaatsvindt. 

22 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag goed te beantwoorden 
is het vooral van belang te letten op de tabel, daar kon je alle benodigde gegevens 
vandaan halen.  

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? De examentips (over blokschema's) die we hebben 
genoteerd bij de uitleg 'Industriële Chemie' kon je perfect gebruiken bij deze 
opgave. Vooral het letten op hergebruik en de check: 'Alle stoffen die erin gaan, 
komen er ook ergens weer uit', kwamen hier goed van pas. 
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24 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens het onderwerp duurzaamheid en milieu van 
'Industriële Chemie' is het rendement aan bod gekomen. Bij deze opgave kon je 
eerst het stappenplan 'Rekenen' volgen en vervolgens de formule voor het 
rendement (te vinden in Binas) invullen. 

25 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Om dit punt te scoren, moest je goed 
kijken in binastabel 97B, maar verder hoefde je geen scheikundekennis te hebben. 
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26 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg over de reactiesnelheid van het blok 
'Begrippen bij reacties' is aan bod gekomen dat eiwitten kunnen functioneren als 
katalysator oftewel enzym. 

27 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het blok biochemie van ‘Organische Chemie’, 
hebben we geoefend met het tekenen van eiwitten uitgaande van de losse 
aminozuren. Dit was exact zo’n vraag. 

28 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave telt het CITO het antwoord 'Dan is 
het reactieoppervlak groter' ook goed.  Dit feit hebben we besproken bij het kopje 
reactiesnelheid van het blok 'Begrippen bij Reacties'. 

29 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de tabel over scheidingsmethode bij 'Industriële 
Chemie' hebben we genoteerd dat een scheiding door middel van filtratie berust op 
het verschil in deeltjesgrootte. Met deze kennis kon je de vraag beantwoorden. 

30 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag had je geen 
scheikundige kennis nodig, de informatie uit de tekst dat bietenblad normaal 
gesproken niet wordt gebruikt, was voldoende. 
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31 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze 
vraag had je genoeg aan de gegevens uit de tekst en de kennis dat het volume van 
een gas groter is dan van een vaste stof. Door het stappenplan 'Verklaren' toe te 
passen kon je je redernering ook nog eens perfect formuleren. 

32 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het blok ‘Zuur-Base’ is aan bod gekomen hoe je 
dit type reacties kan herkennen. Door te letten op H+ overdracht kon je uitleggen 
waarom het een zuur-basereactie is.  

33 1 II Welke stof kon je gebruiken? Met de kennis dat zouten uit positieve en negatieve 
ionen bestaan (besproken bij 'zouten' van het blok ‘Soorten Stoffen’), kon je op 
zoek naar aanwezige ionen. Deze kon je vinden door goed te letten op de tekst en 
de reactievergelijking. 

34 
  

3 II Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze 
vraag had je alleen de gegevens uit de tekst direct boven de vraag nodig. Er was 
verder geen scheikundige kennis vereist. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Om het laatste punt te behalen was het van belang 
gebruik te maken van het laatste gegeven uit de vraag. Hoewel het omrekenen van 
mol naar liter niet aan bod is gekomen tijdens de uitleg, heb je hier wel mee kunnen 
oefenen bij het maken van de opgaven (bijv. opgave 73 en 87).  

35 1 II Welke stof kon je gebruiken? Allereerst moest je bij deze opgave herkennen dat het 
ging om een moleculaire stof met behulp van de micro-macrotabel. Als je in de 
structuur de hydrofiele groepen (genoemd in de tabel) had herkend, kon je uitleggen 
hoe water aan zetmeel bindt. 

36 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag was te beantwoorden door 
goed naar reactie 1 te kijken en de situatie duidelijk op te schrijven met het 
stappenplan 'Verklaring'. Hierdoor kon je de link vinden tussen het toevoegen van 
zetmeel en het voorkomen van de reactie van wijnsteenbakpoeder. 

37 
  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het tekenen van energiediagrammen is besproken 
bij ‘Begrippen bij Reacties’. Hiervoor moet je wel weten of een reactie endo- of 
exotherm is. Het feit dat thermolyse altijd een exotherme reactie is, is niet 
besproken in de cursus omdat dit tot de grote-bak-stof behoort. 
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1 II Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze 
vraag had je alleen de gegevens uit de tekst direct boven de vraag nodig. Er was 
verder geen scheikundige kennis vereist. 

38 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het beantwoorden van deze 
vraag had je alleen de gegevens uit de tekst direct boven de vraag nodig. Er was 
verder geen scheikundige kennis vereist. 

  73   

 

verdeling per categorie: 

 c
at

eg
o

ri
e 

 a
an

ta
l 
p

u
n

te
n

 

 p
er

ce
n

ta
ge

 

  
I 10 14% 

  II 52 71% 
  III 6 8% 
  IV 5 7% 
  

 
73 100% 

  

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

Dit gold voor: 93% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

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.  


