
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak natuurkunde vwo, eerste tijdvak (2017). 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 III Welke stappen moest je zetten? Bij deze vraag kon je het 'schakelingenspel' uit het blok 'Elektriciteit' niet letterlijk 

gebruiken, maar met de afzonderlijke regels van het spel kon je de juiste redenatie maken. Met de regel 'Spanning fietst 

een rondje' kon je 4 rondjes fietsen. Omdat in de tekst genoemd wordt dat het om twee exact dezelfde LDR's gaat, staat 

over de LDR's bij dezelfde lichtintensiteit dezelfde spanning. Hieruit volgt dat Umotor 0V is. Uit de 'Bingo regel' of 

U=IxR volgt dat I dan ook 0 A is. 

2 3 III Welke stappen moest je zetten? Om het schakelingenspel hier probleemloos te kunnen toepassen was een extra 

denkstapje nodig. Bij de spelregel 'stroom stroomt' moest je beredeneren dat de stroom, net als water, zich in  twee gelijke 

hoeveelheden splitst bij twee identieke takken. Het volgende punt kon je behalen door het 'schakelingenspel' verder te 

spelen en daarmee Rldr uit te rekenen. Tot slot kon je met behulp van de uitleg 'grafieken' nagaan dat je de 

verlichtingssterkte E uit de grafiek kon aflezen.

3 2 III Welke stappen moest je zetten? Met het podium uit de uitleg 'Grafieken' kon je erachter komen dat je de weerstand (R) 

van LDR2 kunt aflezen uit de grafiek. Met het schakelingenspel kon je beredeneren dat een hogere weerstand van LDR2 

leidt ook tot een hogere spanning (Bingo-regel) en een lagere spanning over R2 (Spanning fietst een rondje). De extra 

denkstap die je moest maken is dat in punt C nu meer spanning 'over' is dan in punt B, waardoor een stroom gaat lopen 

van C naar B. Een opgave die hier sprekend op lijkt is 76d uit de bundel.

2 4 5 II Welke stof kon je gebruiken?  Het stappenplan 'Krachten' hielp je bij deze vraag naar het juiste antwoord. Het voorbeeld 

uit de uitleg 'Krachten' lijkt sprekend op deze som. Stap I en II van het stappenplan waren zelfs al door CITO gedaan. 

Het signaalwoord 'constante snelheid' in tabel 1 hielp je te bepalen dat Fres=0. Door de motorkracht uit te rekenen met 

P=Fxv (behandeld bij krachten) kon je de hoek uitrekenen, zoals dat op het bord is voorgedaan.

5 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het rekenen met eenheden wordt meestal niet expliciet in de cursus behandeld, omdat je 

zulk soort vragen m.b.v. de in de cursus behandelde kennis van eenheden en binastabel 4 kunt beantwoorden.

6 4 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het berekenen van een oppervlak d.m.v. een schaalfactor is niet expliciet in 

de cursus behandeld, omdat dit door CITO als een basisrekenvaardigheid wordt beschouwd.

7 3 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je beantwoorden met de stappenplannen 'Krachten' en 'Gravitatie'. Door 

de krachten te ontbinden (stappenplan 'Krachten') kon je nagaan dat er zowel een resulterende kracht naar het midden 

(Flift,x) en naar beneden (Fz-Flift,y) moest zijn. Een Fres naar beneden zorgt voor een versnelling naar beneden 

(Krachten). De extra denkstap die je hier moest maken is dat Flift,x een kracht is die naar het midden van de cirkel staat 

en daarmee werkt als middelpuntzoekende kracht (Gravitatie).

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg modelleren is (meestal als examentip) behandeld dat in een model de nieuwe 

waarde wordt gevormd door de oude waarde + of - de verandering. Door deze examentip te koppelen aan de formules 

behandeld bij 'Energie' kon je deze vraag beantwoorden.

9 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze som moest je een beroep doen op je algemene taal- en rekenkundige 

vaardigheden. Op pagina 5 werd aangegeven dat v=de snelheid ten opzicht van de lucht. Door te verwijzen naar deze zin 

kon je alle punten verdienen. 

10 3 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Grafieken' is besproken dat je bij een grafiek altijd een 'podium' moet 

tekenen. Wanneer je bij figuur 6 een podium had getekend, kon je achterhalen dat je de eindsnelheid kon achterhalen 

door een raaklijn te tekenen aan het eind van de s(t) grafiek voor situatie B. Dit levert een eindsnelheid op van 25 m/s. 

Hiermee kon je het eerste punt verdienen. Het tweede punt kon je verdienen door, d.m.v. het podium, de tijd aan het 

einde van grafiek B af te lezen. Hieruit volgt dat de s(t) grafiek en daarmee ook de v(t) grafiek, stopt bij 5,4 s. Het laatste 

punt kon je verdienen door de grafiek voor situatie B in dezelfde vorm te tekenen als de grafiek voor situatie A. De soort 

beweging is namelijk in beide situaties hetzelfde.

3 11 2 II Welke stof kon je gebruiken? Met de eerste stap in het 'sterrenschema' van astrofysica kon je deze vraag perfect oplossen.

12 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Voor het eerste scorepunt moest je weten dat protonen een (+) lading hebben en dat er 

daarom bij een neutraal atoom atlijd evenveel protonen als elektronen zijn. Dit is niet expliciet behandeld tijdens de 

cursus.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor de andere twee punten moest je je kennis van de bouw van een atoom, behandeld bij 

'Kernfysica', koppelen aan de vaardigheid 'rekenen met orde van grootte' bij astrofysica. 

13 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag is weinig natuurkundig inzicht nodig. Je moet wederom een 

beroep doen op je algemene taal- en rekenvaardigheden.

14 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het verband tussen het model van het doosje (behandeld bij 'Astrofysica' en 

'Quantumwereld') koppelen aan 'Staande golven' is niet behandeld op de cursus, omdat dit als grote-bakstof wordt 

beschouwd.

2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor het tweede en derde punt moest je de door CITO gegeven formule in 

te vullen met gegevens uit de tekst. Dit wordt beschouwd als een algemene rekenvaardigheid.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Quantumwereld' is besproken dat er sprake is van quantumgedrag 

wanneer de  beschikbare beweegruimte (d) in dezelfde orde van grootte is als de λB. 

2 van 4



15 1 III Welke stappen moest je zetten? De redenatie voor het eerste punt kon je maken met de formule voor de energie van de 

energieniveaus bij een deeltje in een doosje/1D put, behandeld bij 'Astrofysica' of 'Quantumwereld'. De extra denkstap 

die je hier moest maken was dat de straal en 'L' recht evenredig zijn.

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'ineenstorting' is niet in de cursus besproken, omdat dit begrip niet in de 

syllabus genoemd wordt. 

4 16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de hand van de termen 'staande golf' en 'grondfrequentie' kon je, ondanks de kleine 

schaal, herkennen dat het hier over een staande golf ging. Door het stappenplan 'Staande golven' te volgen kun je de 

golfsnelheid berekenen.

17 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het CITO beschouwt het redeneren met evenredigheden als een wiskundige 

techniek, die we tijdens de cursus als bekend veronderstellen.

2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze twee scorepunten kon je verdienen door het stappenplan 'Staande golven' te 

gebruiken, alleen dan zonder getallen. 

18 4 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het invullen van een gegeven formule is volgens CITO een 

basisrekenvaardigheid. Het opzoeken van gegevens in Binas, in dit geval hoe je 'u' om moet rekenenen naar 'kg', wordt 

ook als basisvaardigheid gezien. Andere gegevens voor het invullen van de formule kon je uit de tekst halen. 

19 2 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag moest je figuur 4 en 5 goed bestuderen. Door enkel te 

benoemen wat er in de grafiek stond, kon je beide punten verdienen.

20 3 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Net zoals bij vraag 18 moest je weer een beroep doen op je 

rekenvaardigheden. Ook hier moest je de gegeven formule invullen, maar dan voor een proton. Hiermee kon je de eerste 

twee punten verdienen. De derde punt kon je verdienen door te beredeneren dat Δf zo klein is, dat door de variatie in Δf 

(ruis) je helemaal niet (nauwkeurig) de massa van een proton kunt bepalen.

5 21 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Kernfysica' is besproken hoe je een reactievergelijking moet opstellen. Hoewel 

beschietingen niet expliciet in de uitleg is besproken, lijkt een aantal oefenvragen uit de bundel sprekend op deze vraag. 

22 5 III Welke stappen moest je zetten? Bij de tweede standaardvraag van het blok 'Kernfysica' zijn de formules voor A(t) en  N(t) 

besproken. Door de verschillende formules te combineren kon je het aantal atomen I-125 uitrekenen. De extra denkstap 

die je hier moest maken is dat de totale massa kan worden berekend door de massa van één I-125 atoom te 

vermenigvuldigen met het aantal I-125 atomen.

23 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens dezelfde uitleg als de vorige vraag is besproken dat activiteit gelijk is aan het 

aantal deeltjes dat per s vervalt. Je kunt in deze vraag het podium (Grafieken) niet letterlijk gebruiken, maar aan de hand 

van de uitleg 'Dosis' kon je beredeneren dat 'D' afhankelijk is van het aantal vervallen deeltjes, de energie die per reactie 

vrijkomt en de massa. Deze laatste twee waarden blijven gedurende het hele jaar constant, waardoor de dosis recht 

evenredig is met het aantal vervallen deeltjes. Door 'dosis'  in het podium te vervangen voor 'aantal' kon worden bepaald 

dat de raaklijn in deze grafiek de activiteit weergeeft.

24 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag was weinig natuurkundekennis nodig. Je kon deze vraag 

beantwoorden door de situatie van de naaldjes te vergelijken met een andere situatie waarbij intensiteit een rol speelt, 

zoals de lichtintensiteit van verschillende lampen of de geluidsintensiteit van speakers in een stadion.

25 3 III Welke stappen moest je zetten? Een deel van de  stelling van Erik kon je verklaren a.d.h.v. de formule voor intensiteit, 

behandeld bij 'Kernfysica'. De kwadratenwet is inhoudelijk wel tijdens de cursus besproken, maar niet als kwadratenwet 

genoemd, omdat dit als grote-bakstof wordt beschouwd. Of de stelling van Myrthe waar was, kon je redeneren door de 

verschillende soorten straling die besproken zijn bij 'Kernfysica', te koppelen aan 'absorptie' bij 'Astrofysica'. Bij de uitleg 

'Kernfysica' is de mate van schade aangeduid als het 'ioniserend vermogen'. Eerder in de cursus werd bij 'Astrofysica' 

besproken dat ionisatie gepaard gaat met het opnemen van een foton. De stelling van Frank kon weerlegd worden met de 

uitleg 'reactievergelijkingen' bij 'Kernfysica', waar besproken is dat een helemaal vervallen atoom stabiel is wanneer het 

geen deeltjes meer uitzendt. 

73

 c
at

eg
o

ri
e

 a
an

ta
l 
p

u
n

te
n

 p
er

ce
n

ta
ge

I 22 30%

II 20 27%

III 24 33%

IV 7 10%

73 100%

Dit gold voor: 90% 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.

4 van 4


