
Beste leerling,

Dit document bevat het examenverslag van het vak scheikunde 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 1 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag was op te lossen met behulp van het stappenplan 'Reactievergelijkingen'. Hierbij was het 

belangrijk om te controleren met SLAG, zodat alle atoomsoorten voor en na de pijl gelijk waren.

2 4 II Welke stof kon je gebruiken? De eerste twee punten waren te behalen door het tekenen van het fragment van het eiwit, dit is 

behandeld bij de uitleg 'Biochemie'. Voor  de laatste twee punten was het van belang om de examentips te gebruiken voor een 

onbekende reactie zoals gegeven in het blok 'Organische Chemie - Reacties'. Een van deze nuttige tips was dat je goed moet kijken 

wat er verandert in de structuur.

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? In deze vraag ging het om de vergelijking tussen twee opties, namelijk Phe en Tyr, daarvoor kun je de 

uitleg 'Vergelijken' gebruiken. Om het verschil tussen de twee opties te bepalen kon je gebruik maken van de micro-macrotabel van 

het blok 'Soorten Stoffen'.

4 1 III Welke stappen moest je zetten? In de vraag wordt verwezen naar Binas tabel 71G: daar kun je informatie vinden over Phe en Tyr. 

Opschrijven van de codons op het mRNA en het verschil hiertussen aangeven, leverde je een punt op.

2 IV Niet voorgekomen op de cursus: DNA/RNA is niet behandeld tijdens de cursus aangezien we dit beschouwen als grote-bak-stof. Er 

staat wel veel informatie over DNA in Binas tabel 71, waarmee je mogelijk deze vraag had kunnen oplossen.

5 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: DNA/RNA is niet behandeld tijdens de cursus aangezien we dit beschouwen als grote-bak-stof. Er 

staat wel veel informatie over DNA in Binas tabel 71, waarmee je mogelijk deze vraag had kunnen oplossen.

6 3 II Welke stof kon je gebruiken? De eerste drie punten kon je scoren door het stappenplan 'Zuur-Base Berekeningen' te volgen. In stap 1 

kon je fenylalanine laten reageren met water. Bij stap 2 moest je herkennen dat fenylalanine een zwak zuur was en dat je een 

verhouding moest berekenen. Dit kon je herkennen doordat de Kz en de pH gegeven waren in de tekst. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Om de vraag helemaal te beantwoorden moest je ook nog verder met het omrekenen van een 

verhouding naar een percentage. Met dit soort rekenvaardigeheden hebben we geoefend tijdens het blok 'Rekenen'. 

7 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'interactie' kon je herkennen dat deze vraag thuishoorde bij het blok 'Soorten 

Stoffen' en specifieker: bindingen tussen moleculaire stoffen. Dat plus en min ladingen elkaar aantrekken hebben we besproken bij 

'dipolen', door goed naar de afbeelding te kijken kon je op die manier de vraag beantwoorden.

8 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het signaalwoord 'bereken' gaf duidelijk aan dat je hier het stappenplan 'Rekenenen' kon toepassen. Het 

massapercenentage is besproken bij het blokje formules. Daarnaast was het van belang om te checken of je het einddoel had behaald 

met behulp van de controlestap ALLES, zodat je antwoord  gaf in substraatmoleculen per molecuul PAL.

2 9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste en laatste punt waren te behalen met stap II en IV van het stappenplan 'Rekenen'. Als het je 

niet gelukt was om het aantal mol waterstof te berekenen, had je gebruik kunnen maken van de examentip bij stap III: 'Neem 1 mol'. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Voor dit laatste punt moest je gebruik maken van de vormingswarmte van water. Hoewel we dit 

besproken hebben bij het stappenplan 'Reactiewarmte Berekenen', werd niet expliciet genoemd in de vraag dat je hier nu aan moest 

denken. Door goed naar de eenheden te kijken (van Joule naar mol), kon je beredeneren dat je een getal in J/mol nodig had.

10 2 II Welke stof kon je gebruiken? Je kunt deze vraag beantwoorden door te beginnen met opstellen van een reactievergelijking zoals ook 

staat in stap I van het stappenplan 'Rekenen'. Het gaat hier om een additiereactie met waterstof. Zoals besproken bij 'Organische 

Chemie' verdwijnt hierbij de dubbele binding. Uit deze reactivergelijing kon je opmaken hoeveel mol waterstof erbij komt. 

11 1 I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Het aflezen van diagrammen wordt als CITO beschouwd als een vakoverstijgende 

vaardigheid. In het diagram kon je aflezen dat er nog tussenproducten aanwezig waren.

1 II Welke stof kon je gebruiken? Zoals besproken bij het onderwerp 'Evenwichten', wordt bij een aflopende reactie de beginstof volledig 

omgezet in het product. Met behulp van het correct aflezen van het diagram, had je hier kunnen redeneren dat dat niet het geval was.

12 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De snelheidsbepalende stap is een begrip dat behoort tot de grote-bak-stof en hebben we dus niet 

besproken tijdens de cursus. 

13 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het signaalwoord 'Leg uit' kon je herkennen dat je gebruik kon maken van de uitleg 'Verklaren'. 

Met behulp van kennis over endotherme reacties (uit het blok 'Begripen bij reacties') en de gegevens uit de tekst kon je tot het 

antwoord komen. 

14 2 II Welke stof kon je gebruiken? De theorie en het tekenen van energiediagrammen is volledig behandeld bij de uitleg 'Begrippen bij 

Reacties'. Ook de invloed van een katalysator op het verloop van het diagram hebben we daarbij getekend. Je kon hier precies zo'n 

zelfde diagram tekenen, waarbij je uit de tekst kon halen dat je moest kiezen voor het diagram van een endotherme reactie.
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3 15 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het eerste punt kon je behalen door de juiste structuur van methylpropaan-2-ol te tekenen, behandeld 

bij 'Organische Chemie'. Voor het tweede punt moest je de reactievergelijking kloppend maken, middels de controlestap SLAG 

behandeld bij 'Reactievergelijkingen'.

16 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag was wederom een reactievergelijking omschreven in de tekst, hierbij kon je opnieuw het 

stappenplan 'Reactievergelijkingen' gebruiken. De extra stap die je nog wel moest zetten, was het weergeven van BOC-4-

hydroxystyreen zoals het voorkomt in het copolymeer. Hiervoor kon je gebruik maken van de uitleg 'Additiepolymeren' en het 

gegeven uit de tekst dat het polymeer is ontstaan door additiepolymerisatie.

17 2 II Welke stof kon je gebruiken? Voor het beantwoorden van deze opgave was het van belang om te herkennen dat H+ dient als 

katalysator en dat deze H+-ionen gevormd worden uit PAG. Met behulp van de examentip dat een katalysator wel wordt gebruikt 

maar niet verbruikt, zoals vermeld in de begrippenlijst onder 'Reactiesnelheid', kon je weten dat er van PAG maar heel weinig 

aanwezig hoeft te zijn.

18 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de tekst direct boven de opgaven staat omschreven dat 4-hydroxystyreen een H+ afstaat. In het blok 

'Zuur-Base' is besproken dat bij het afstaan van H+ een negatief geladen ion overblijft. Bij het blok 'Dipolen' hebben we gezien dat 

ionen goed oplossen in water door de ion-dipoolbinding.

19 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de structuurformules van copolymeer X en methoxybenzeen kun je herkennen dat beide apolair 

zijn. Ze bevatten bijna alleen maar CH bindingen en geen NH/OH/FH. Zoals besproken in de micro-macrotabel, volgen 

moleculaire stoffen het 'soort zoekt soort principe': hydrofobe stoffen lossen op in andere hydrofobe stoffen. 

20 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je een keuze maken tussen twee antwoorden, namelijk toe- of afname. Hiervoor 

kon je gebruik maken van het stappenplan 'Vergelijken'. Daarnaast had je de kennis nodig dat bij een hogere concentratie, een 

bepaalde reactie sneller verloopt.  Dit kon je vinden in de begrippenlijst bij het blok 'Reactiesnelheid'. 

4 21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het vormen van een ester is uitgebreid aan bod gekomen bij het blok 'Reacties' van 'Organische 

Chemie'. Bij opgave 117 uit de bundel kon je oefenen met een di-ester.

22 1 II Welke stof kon je gebruiken? In de begrippenlijst staat omschreven dat de reactiesnelheid toeneemt wanneer de verdelingsgraad 

toeneemt. Je kon herkennen dat je dit moest gebruiken door het gegeven in de tekst dat de reactie alleen optreedt aan het 

grensoppervlak van beide vloeistoffen. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het botsendedeeltjesmodel behoort tot de grote-bakstof en is daarom niet besproken tijdens de 

cursus.

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de tekst staat gegeven dat het gaat om een additiepolymerisatie. Hier kon je dus goed gebruiken 

maken van knakken-knippen-plakken, wat besproken is bij het blok 'Polymeren'. Door ook te controleren of je alle H'tjes en de ~ 

had getekend, kon je alle punten behalen.

24 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je volledig maken met behulp van het stappenplan 'Lewisstructuren'. Eventueel kon je 

zelfs de eerste twee stappen overslaan (uitrekenen van het aantal bindingen) en direct door naar het kloppend maken van de atomen 

volgens de oktetregel. 

1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Mesomeren grensstructuren is niet tijdens het dagprogramma behandeld aangezien we dit 

beschouwen als grote-bak-stof en behoort daarom tot categorie IV. Het was wel mogelijk om hier in het avondprogramma mee te 

oefenen met opgaven uit de bundel.

25 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net als bij opgave 2 ging het hier om een onbekende reactie van de 'Organische Chemie'. Ook hierbij 

kwamen deze examentips weer handig van pas. Om te weten welke COOH groep werd afgesplitst, was het van belang nauwkeurig 

naar de omzetting van GABA naar 2-pyrrolidon te kijken.

26 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het bespreken de verschillende reacties binnen de 'Organische Chemie' hebben we ook besproken 

hoe je deze reacties kan herkennen. Bij een additiereactie ontstaat 1 stof uit 2 stoffen, terwijl bij een substitutiereactie 2 stoffen 

ontstaan. 

27 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg van 'Industriële Chemie' hebben we besproken dat het bij blokschema's ontzettend 

belangrijk is om erg goed te lezen en om de 4 meest gemaakte fouten te voorkomen. Als je dat in je achterhoofd hield kon je deze 

vraag netjes uitwerken. 

28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Een punt kon je behalen door correct om te rekenen van gram naar mol en weer terug van mol naar 

gram zoals we hebben besproken bij het stappenplan 'Rekenen'. Het volgende punt was te verdienen door de correcte molaire 

massa's van glutaminezuur, NVP en NMP te berekenen. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Voor het derde punt moest je nog rekening houden met de omzetting en selectiviteit, nieuwe 

begrippen die omschreven worden in de tekst. Dit lijkt op het rekenen met rendement waar we in de cursus mee hebben geoefend bij 

het onderwerp 'Rekenen'.
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I 1 1%

II 54 81%

III 4 6%

IV 8 12%

67 100%

Dit gold voor: 88% 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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