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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak scheikunde 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:  

1 
  
  
  
  
  

1 3 II Welke stof kon je gebruiken? Het berekenen van reactiewarmten hebben we 
besproken tijdens het blok 'Begrippen bij reacties - Energie'. Je kon hier het 
stappenplan uitstekend toepassen en ook de tip 'elementen hebben geen 
vormingswarmte' was cruciaal bij deze vraag. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier leverde het opschrijven van de deeltjes voor en 
na de pijl zoals genoemd in de tekst (stap 1 van het stappenplan 
'Reactievergelijkingen'), je het eerste punt op. Je moest de kennis die je op hebt 
gedaan tijdens 'Soorten Stoffen - Zouten' toepassen om de verhoudingsformules 
van de zouten kloppend te krijgen. 

3 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag leek sprekend op de vraag die je tijdens de 
voorbereidende opgaven hebt gemaakt (opgave 3a) en testte je kennis over 
coëfficiënten, wat we bij 'Reactievergelijkingen' hebben besproken. De extra 
denkstap die je hier moest maken was dat je de verhoudingen op basis van twee 
reactievergelijkingen moest bepalen, in plaats van één.  

4 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens 'Industriële chemie - Blokschema's' hebben 
we een heel aantal tips besproken die je nodig had om deze vraag te beantwoorden. 
Een van de tips die hier een punt opleverde was dat je altijd moet kijken of je iets 
kan hergebruiken door te letten op woorden als 'duurzaam proces', 're-', 'her-' of 
'continu proces' (in deze opgave werden die laatste signaalwoorden gebruikt). 

5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net zoals bij vraag 2, kon je hier terugvallen op het 
stappenplan 'Reactievergelijkingen' en kreeg je al een punt voor het opschrijven van 
al je deeltjes voor en na de pijl. Ook de controlestap om te checken of je evenveel 
atomen voor als na de pijl had (stap III) was hier weer heel belangrijk. 

6 3 II Welke stof kon je gebruiken? Dit was een rekenopgave die je met het stappenplan 
'Rekenen' kon oplossen. Van één stof (kerosine) kreeg je gegevens en van een 
andere stof (koolstofdioxide) moest je iets berekenen. De allerbelangrijkste stap was 
het omrekenen naar mol (stap II) zodat je vervolgens met de molverhouding naar 
de gevraagde stof toe kon werken (stap III). 
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1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'grenswaarde' hebben we niet 
besproken tijdens de cursus, omdat we dit beschouwen als grote-bak-stof. Het 
begrip staat wel in het register van Binas genoemd en staat vermeld in binastabel 97, 
een tabel die we wel bespreken tijdens de uitleg 'Industriële chemie'. 

2 II Welke stof kon je gebruiken? De overige twee punten kon je behalen met de 
rekenvaardigheden van het blok 'Rekenen'. Een aanwijzing in de vraag dat je het 
molair volume moest gebruiken, kon je halen uit het feit dat de temperatuur en de 
druk gegeven stonden, net zoals in het voorbeeld tijdens de klassikale uitleg. 

8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Herkennen of reacties redoxreacties of 
zuurbasereacties zijn hebben we geoefend tijdens de bijbehorende blokken ('Redox' 
en 'Zuren en basen'). Bij 'Redox' hebben we besproken dat dé manier om dit type 
reacties te herkennen, is om te kijken naar de lading van de deeltjes voor en na de 
pijl. Hier kon je zien dat zuurstof voor de pijl ongeladen en na de pijl geladen was 
en dat er dus wel sprake moet zijn geweest van elektronenoverdracht. 
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9 3 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave werd wederom om een 
reactievergelijking gevraagd en daardoor kon je herkennen dat je weer gebruikt 
moest maken van het stappenplan 'Reactievergelijkingen'. De tip en twee 
controlestappen die je bij eerdere opgaven nog niet nodig had, kwamen nu juist wel 
van pas. Het deeltje salpeterzuur is een sterk zuur en sterke zuren moet je altijd 
gesplitst opschrijven. Bovendien moest je hier goed controleren of de lading klopte 
(2 H3O+ na de pijl, want voor de pijl 1 Ca2+) en gelijke deeltjes voor en na de pijl 
wegstrepen (NO3-). 

10 4 II Welke stof kon je gebruiken? Deze rekenopgave leek heel erg op de vraag bij 
opgave 6, alleen met een extra puntje. Het extra punt kon je verdienen door het 
omrekenen van aantal gram per dag naar aantal gram per jaar. Dit hebben we niet 
als aparte stap besproken, maar hiermee kon je wel oefenen bij opgave 41 uit de 
bundel. 
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2 II Welke stof kon je gebruiken? Met het stappenplan 'Lewisstructuren' kon je precies 
berekenen hoeveel bindingen je moest tekenen. We hebben daar ook besproken 
hoe je formele ladingen kunt uitrekenen en aangeven. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Het woord 'tetraëder' is niet genoemd tijdens de 
cursus, maar met behulp van het aantal bindingen en de formele ladingen was het 
niet mogelijk om een andere structuur te tekenen dan die in het correctievoorschrift 
aangegeven wordt. 

12 3 II Welke stof kon je gebruiken? Ook voor deze opgave was stappenplan 'Rekenen' je 
houvast. De formule voor het rendement hebben we besproken tijdens het blok 
'Rekenen - Formules'. In dit blok is besproken dat het rendement gaat om wat er in 
praktijk versus in theorie kan ontstaan. In dit geval was gegeven hoeveel er in de 
praktijk ontstond (4,0 L waterstofgas) en moest je met behulp van 4,5 g 
natriumsilicide berekenen hoeveel er in theorie kon ontstaan via mol en de 
molverhouding. 

13 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: Een waterstofbrandstofcel hebben we niet 
besproken tijdens de cursus, omdat dit als grote-bak-stof wordt beschouwd. Het 
zou eventueel wel kunnen dat je opgave 105 uit de bundel hebt gemaakt die op deze 
vraag lijkt. 

14 3 III Welke stappen moest je zetten? De genoemde binastabel 97F wordt besproken 
tijdens het blokje 'Industriële chemie - Groene chemie' en gebruikt tijdens het 
opgaven maken. De redenen die je moet geven verschillen steeds per proces, stof 
en reactie. Je moet dus de besproken theorie toepassen in een nieuwe situatie. 

15 1 II Welke stof kon je gebruiken? De uitleg bij deze vraag lijkt precies op het voorbeeld 
uit de uitleg 'Redeneren - Verklaring'. Die aanpak kon je heel goed toepassen bij 
deze opgave door het begin- en eindpunt te noteren en vervolgens vanaf beide 
kanten te redeneren (wat is het gevolg van een exotherme reactie? wat is een 
oorzaak voor een verhoogde reactiesnelheid?). 

16 2 II Welke stof kon je gebruiken? In de tekst staan alle deeltjes omschreven die je moet 
gebruiken om hier een reactievergelijking op te stellen en zoals besproken bij het 
stappenplan 'Reactievergelijkingen', levert het opschrijven hiervan je een punt. 
Wederom zijn de controlestappen hier essentieel. 
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3 II Welke stof kon je gebruiken? Door stap II t/m IV in het stappenplan 'Rekenen' te 
volgen, kon je hier omrekenen naar mol en dit vervolgens met behulp van de 
molverhouding omrekenen naar het aantal gram. 

1 III Welke stappen moest je zetten? Verder had je in deze opgave geen begingegeven, 
maar alleen dat twee gegevens samen 100 g zijn (namelijk het aantal gram 
natriumsilicide plus het aantal gram natriumboorhydride). De stap om de ene x en 
de andere 100-x te noemen, was de extra denkstap die je hier moest maken. 
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18 1 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze Lewisstructuur was het belangrijk om het 
stappenplan 'Lewisstructuren' te volgen om te bepalen hoeveel bindingen er 
moesten zijn.  

  1 IV Niet voorgekomen op de cursus: Het begrip 'radicalen' hebben we niet besproken 
tijdens de cursus, omdat dit beschouwd wordt als grote-bak-stof. 

19 3 IV Niet voorgekomen op de cursus: Reactiemechanismen met radicalen en de theorie 
achter propagatie bij additiepolymeren zijn niet besproken tijdens de cursus, omdat 
dit beschouwd wordt als grote-bak-stof. 

20 2 II Welke stof kon je gebruiken? De formule voor massapercentage is behandeld 
tijdens 'Rekenen - Formules'. Je had hier ook kennis nodig van 'Organische chemie 
- Polymeren'. Er wordt hier gesproken over monomeereenheden in het polymeer en 
zoals we besproken hebben, is dat slechts een klein onderdeel van het hele 
polymeer. Hier moet je dus ook rekening mee houden bij het berekenen van de 
molecuulmassa. 

21 2 II Welke stof kon je gebruiken? Hier wordt gevraagd om van een polymeer terug te 
gaan naar een monomeer. Zoals besproken bij 'Organische chemie - Polymeren' zijn 
er twee soorten polymeren. Doordat in dit polymeer alleen C's in de hoofdketen 
zitten, kun je herkennen dat het een additiepolymeer is. Om vervolgens terug te 
gaan naar de monomeren, moest je om de twee C's een dubbele binding 
terugzetten. Tijdens het onderdeel 'Kunststoffen' hebben we ook het begrip 
crosslink besproken. Er is besproken dat dit monomeren zijn die zorgen voor 
atoombindingen tussen twee polymeerketens. 

22 2 II Welke stof kon je gebruiken? Het tekenen van waterstofbruggen hebben we 
besproken in de micro-macrotabel onder het kopje 'Soorten stoffen'. 

23 2 II Welke stof kon je gebruiken? Aan het woord 'microniveau' kun je zien dat je aan de 
micro-macrotabel moest denken en dat je woorden als 'bindingen', 'rooster' of 
'atomen' in je antwoord moet gebruiken. Het onderwerp waar je over moest 
redeneren was het onderwerp 'Kunststoffen', besproken bij 'Organische chemie'. 
We zijn daar ingegaan op het gegeven dat crosslinks ervoor zorgen dat de ketens 
van een netwerkpolymeer netjes geordend blijven. 

24 3 III Welke stappen moest je zetten? Deze rekenopgave kon niet letterlijk met het 
stappenplan Rekenen, maar door goed naar de eenheden te kijken en de gegevens te 
gebruiken die onder de vraag stonden (stap I) kon je hier toch op het goede 
antwoord komen. De formule massapercentage is aan bod gekomen tijdens 
'Rekenen - Formules'. 
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25 1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het onderwerp 'Biochemie' hebben we besproken 
dat monosachariden monomeren van koolhydraten zijn. Ook hebben we gezien dat 
koolhydraten gevormd worden door koppeling van twee OH-groepen. Bij deze 
opgave moest je de getekende structuur (in gedachten) weer ontkoppelen en 
vervolgens goed vergelijken met de monosachariden in Binas. 

26 2 III Welke stappen moest je zetten? Tijdens de cursus hebben we enkel met behulp van 
een condensatiereactie aminozuren op de 'normale' manier aan elkaar gekoppeld. Je 
kon bij deze opgave weer terug naar losse aminozuren door de peptidebindingen te 
hydrolyseren. We hadden ook gezien dat je deze aminozuren in binastabel 67H kan 
vinden en dat ze normaal gekoppeld worden met de amino- en zuurgroep van het 
groene gedeelte (constante gedeelte). Het extra stapje wat je hier moest zetten was 
dat de koppeling in dit geval met een zijgroep was gebeurd. 

27 2 II Welke stof kon je gebruiken? Net zoals bij vraag 26, moest je hier de 
peptidebindingen in de eiwitketen hydrolyseren om weer terug te gaan naar de 
monomeren (aminozuren), zoals besproken tijdens 'Biochemie'. Dan vond je ook 
hoe het aminozuur DAP er uit moest zien. 
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28 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave werd je gevraagd om een crosslink te 
vormen tussen de ketens door een peptidebinding te maken. Het maken van 
peptidebindingen berust op basis van een condensatiereactie, waar we uitgebreid 
mee geoefend hebben tijdens het blok 'Organische chemie'. Verder moest je hier 
ook goed letten op de algemene tip 'Vergeet de H'tjes niet!'  van 'Organische 
chemie'. 
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  I 0 0% 
  II 51 75% 
  III 10 15% 
  IV 7 10% 
  

 
68 100% 

  

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

Dit gold voor: 90% 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.  


