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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak natuurkunde vwo, 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:  
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1 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij de eerste standaardvraag van de uitleg 'Kernfysica' 
is besproken hoe je een reactievergelijking opstelt. Door Figuur 2 goed te 
bestuderen kon je nagaan welke deeltjes in je reactievergelijking moesten komen. 

2 4 II Welke stof kon je gebruiken? De formule om het aantal deeltjes om te rekenen naar 
de activiteit is besproken in de uitleg 'Kernfysica'. Door deze formule in te vullen 
kon je berekenen hoeveel deeltjes er bij de fabricage waren. Door de massa van één 
americium-241 deeltje in Binas op te zoeken, kon je totale massa van het 
americium-241 uitrekenen. Opgave 93a uit de bundel is een vergelijkbare opgave. 

3 3 III Welke stappen moest je zetten? In de uitleg 'Elektriciteit' is besproken dat de 
stroom gelijk is aan 'de hoeveelheid lading per s'. De extra denkstap die je hier moet 
maken was dat je zelf m.b.v. de uitleg 'Kernfysica' moest berekenen hoeveel 
elektronen per s zouden worden weggeschoten. In de uitleg 'Kernfysica' is 
besproken dat je in binastabel 25 de energie per reactie kunt vinden. Door de 
energie die vrijkomt bij het verval van één Am-241 deeltje (5,6 MeV) te delen door 
de energie die nodig is om één luchtdeeltje te ioniseren (3,4 eV), kon je berekenen 
hoeveel luchtdeeltjes één alfadeeltje kan ioniseren (1,6 x 10^5). In de uitleg 
'Kernfysica' is ook besproken dat de activiteit 'het aantal deeltjes dat per s vervalt' is. 
Door deze twee gegevens met elkaar te vermenigvuldigen kon je berekenen hoeveel 
deeltjes er per s werden geïoniseerd. Dit komt overeen met het aantal elektronen 
dat per s vrijkomt (6,1 x 10^8). Zoals bij 'Elektriciteit' is besproken, krijg je de totale 
lading die voorbijkomt door het aantal elektronen te vermenigvuldigen met de 
lading van een elektron (e, Binas 7). Doordat je het aantal elektronen al per s 
berekend had, krijg je nu automatisch de hoeveelheid lading per s (= 
stroomsterkte). 

4 4 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor deze vraag was weinig 
natuurkundekennis nodig. Door goed de tekst te lezen en naar de figuren te kijken 
kon je beredeneren dat figuur II (rook zorgt voor minder straling) bij Marieke hoort 
en dat figuur III (rook zorgt voor meer straling) bij Hugo hoort. Als je de juiste 
figuren had gekozen kon je zien dat er bij figuur II overlap is tussen de gebieden 
met ruis, waardoor het verschil tussen veel IR-straling en iets minder IR-straling 
niet zo goed te meten is. Hugo heeft dan gelijk. 

5 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag was perfect op te lossen met het 
schakelingenspel, besproken bij de uitleg 'Elektriciteit'. Wanneer je voor jezelf de 
schakeling had getekend zoals die beschreven is, kon je achtereenvolgens spelregel 
3, 2 en 1 toepassen.  
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1 III Welke stappen moest je zetten? Door Fz te ontbinden (stap 2 van het stappenplan 
'Krachten') kon je achterhalen dat de component van Fz parallel aan de helling 
kleiner is dan Fz loodrecht naar beneden. Tijdens de uitleg bewegen is besproken 
dat een valbeweging (op aarde) wordt gekenmerkt door g=9,81 m/s2. De extra stap 
die je hier moest zetten was dat je moest bedenken dat als Fz kleiner wordt maar de 
massa hetzelfde blijft, Fg ook kleiner wordt en de versnelling dan kleiner is dan bij 
een valbeweging. 
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3 III Welke stappen moest je zetten? Door Fz te ontbinden (stap 2 van het stappenplan 
'Krachten') kon je de hoek opmeten. Vervolgens kon je SOSCASTOA gebruiken 
zoals in het voorbeeld bij de uitleg 'Krachten'. De extra denkstap die je hier moest 
maken was dat je de massa's weg kon strepen, waardoor je met sin of cos de nieuwe 
versnelling kon uitrekenen. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? De formule P=Fxv is zowel besproken in de uitleg 
'Krachten' als de uitleg  'Energie'. Door een gegevenslijstje te maken (stap 3/4 van 
'Het Masterstappenplan') kon je zien dat je deze formule hier kon gebruiken. 
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2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Krachten' is besproken dat Fw altijd 
tegengesteld aan de beweegrichting werkt. Door de krachten te tekenen op de 
persoon kon je zien dat een grotere Fw de persoon zal afremmen. Tijdens de cursus 
is regelmatig geoefend met het redeneren aan de hand van formules. Met deze 
vaardigheid kon je beredeneren dat een grotere 'k' zal leiden tot een grotere Fw en 
dat een grotere 'k' daarom betekent dat meer water door de buis stroomt. 

2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het aantonen van eenheden wordt als 
CITO gezien als een algemene rekenvaardigheid. 

9 3 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Grafieken' is het podium behandeld. 
Door hier het podium te gebruiken kon je achterhalen dat het oppervlak onder de 
grafiek de afgelegde afstand weergeeft. 

10 3 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de uitleg 'Modelleren' zijn verschillende 
standaardvragen binnen het onderwerp 'Modelleren' besproken. Hoewel het zelf 
opstellen van een modelregel niet tot deze standaardvragen behoort, kon je deze 
vraag wel oplossen met je kennis over modellen i.c.m. je kennis over 'Krachten' die 
je tijdens de cursus hebt opgedaan. 

11 1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Deze vraag kon je beantwoorden op 
basis van je eigen ervaring. Door zelf logisch na te denken over de voordelen van 
een ronde glijbaan t.o.v. een hoekige glijbaan kon je deze punt behalen. 
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12 4 II Welke stof kon je gebruiken? De formules voor Eg en Ek zijn besproken tijdens de 
uitleg 'Energie'. Tijdens de uitleg 'Gravitatie' is verder ingegaan op de betekenis van 
de grootheden uit de formule van Eg. Het voorbeeld dat hier behandeld is, schetste 
een vergelijkbare situatie waarbij r=Raarde+h en je voor M de massa van de aarde 
moest in vullen. 

13 3 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de uitleg 'Gravitatie' is besproken dat voor 
voorwerpen die met een cirkelbaan om de aarde draaien geldt dat Fmpz=Fg. Dat je 
vervolgens beide kanten moest vermenigvuldigen met '-r' kon je bedenken aan de 
hand van de formule voor Eg. Door Fg te vermenigvuldigen met '-r' krijg je de 
formule voor Eg. Je moest dan Fmpz ook vermenigvuldigen met '-r'. Wanneer je 
terugkeek naar de vergelijking die je moest aantonen kon je zien dat Fmpz x -r 
inderdaad overeenkwam met -2Ez. 
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2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het invullen van een gegeven formule 
en het rekenen met procenten wordt door CITO gezien als een vakoverstijgende 
vaardigheid. 

1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het laatste punt was het extra belangrijk om 
goed de 'SALE' te checken. Op deze manier kon je voorkomen dat je het 
percentage 'zichtbare massa' zou berekenen. 

15 4 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het invullen van een gegeven formule 
met gegevens uit Binas wordt gezien als een basis-rekenvaardigheid.  
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1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het eerste punt kon je verdienen door 
de situatie van het waterstofatoom te vergelijken met de situatie uit tabel 1 en voor 
Etot en Ek, net zoals in tabel 1, de som ionisatie-energieën in te vullen.  

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: In de cursus is niet expliciet besproken dat H-
atomen slechts één elektron hebben. Door deze kennis toe te passen kon je 
beredeneren dat er daarom geen onderlinge afstoting van elektronen is. 

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Voor het laatste punt moest je 
wederom een gegeven formule invullen. Als je 'Ek' en 'Ep,e-e' goed had ingevuld, 
kon je met de gegeven formule 'Ep=-2Ek' de 'Ep,kern' uitrekenen. 
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17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Trillingen' is besproken dat op de x-
as van een trilling altijd de tijd staat. Er is tijdens deze uitleg ook besproken dat de 
trillingstijd kan worden afgelezen door de duur van een trilling te nemen en dat je 
de frequentie kunt uitrekenen door f=1/T. 

18 3 III Welke stappen moest je zetten? Door het stappenplan 'Staande Golven' te volgen 
kon je beredeneren dat voor alle strips geldt dat l=1/4λ. Bij stap 3 van dit 
stappenplan moet je de formule λ=vxT=v/f gebruiken. De extra denkstap die je 
hier moest maken was dat wanneer de golfsnelheid wel gelijk zou zijn, de lengte van 
strip 1 1,4x zo groot zou moeten zijn als stip 7. Door figuur 1 goed te bestuderen 
kon je deze conclusie trekken. 

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de uitleg 'Staande Golven' is besproken dat de 
toonhoogte wordt bepaald door de frequentie. Door te redeneren aan de hand van 
de formule λ=vxT=v/f kon je beredeneren dat zowel de labda als de golfsnelheid 
niet veranderen wanneer je de het tempo verandert. Hieruit volgt dat 'f' ook niet 
verandert en dat de toonhoogte dus gelijk blijft. 
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2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Tijdens de cursus is niet expliciet behandeld dat 
een voltmeter altijd parallel staat geschakeld en een ampèremeter altijd in serie. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Je moest hier zelf bedenken dat een hogere 
stroomsterkte zou leiden tot een hogere temperatuur. Door te redeneren a.d.h.v. de 
formule U=IxR, besproken bij 'Elektriciteit', kon je beredeneren dat een hogere 
spanning (U) nodig was voor een hogere 'I' en daarmee temperatuur. 

21 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens het blok 'Elektriciteit' is besproken dat de 
stroom (I) wordt bepaald door de hoeveelheid lading per s. In dit geval zijn de 
elektronen 'de lading' die voorbij komt. Aan de hand van deze formule kon je 
beredeneren dat als de 'I' niet verder stijgt, het aantal elektronen dat per s langs 
komt niet verder stijgt. Op deze manier kon je beredeneren dat bij een hogere 
spanning alle elektronen vanaf de kathode de anode al zullen bereiken. 

22 4 II Welke stof kon je gebruiken? Planck-krommen zijn besproken tijdens de uitleg 
'Astrofysica - Sterrenschema'. Hier is ook besproken dat de piek in de planck-
kromme wordt veroorzaakt door de temperatuur. De wet van Wien is hier als eerste 
stap van het sterrenschema besproken. 

23 3 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Bij deze vraag moest je een gegeven 
formule invullen met gegevens uit Binas en uit figuur 4. Voor al deze vaardigheden 
is geen vakspecifieke kennis nodig. Je moest voornamelijk een beroep doen op je 
rekenvaardigheden en wiskundige kennis van logaritmische figuren. 
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2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok 'Quantumwereld' is besproken dat 
quantumgedrag te verwachten is wanneer λB ≈ d.  λB is in de ordegrootte van 10^-
9. De atoomstraal kon je vinden in Binas 40 en is in de ordegrootte van 10^-10. 
Omdat dit dicht bij elkaar ligt zal er quantumgedrag te verwachten zijn. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Dat het quantumeffect toeneemt bij lagere 
temperaturen kan uit de figuur en/of de formule gehaald worden: als T afneemt, 
neemt de uittree-energie ook af waardoor meer deeltjes kunnen tunnelen zoals 
besproken bij de voorwaarden (E-barrière neemt af) voor tunneling.  
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25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Als laatste standaardvraag bij het blok 
'Quantumwereld' is besproken wanneer de kans op tunneling toeneemt. Deze 
voorwaarden kon je hier gebruiken om de vraag te beantwoorden. 
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I 18 24% 

  II 34 45% 
  III 20 27% 
  IV 3 4% 
  

 
75 100% 

  

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

Dit gold voor: 96% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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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.  


