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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Rood licht

1 

2 

Maximumscore 1
edelgassen
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• De (negatieve) elektronen bewegen zich richting elektrode A dus is elektrode A de
positieve elektrode.
• De elektronen gaan in de tegenovergestelde richting van de stroom / van – naar +, dus
elektrode A is de positieve elektrode.
• de (negatieve) elektronen bewegen zich richting elektrode A / de elektronen gaan in de

tegenovergestelde richting van de stroom / van – naar +
• conclusie

1
1

Opmerking
Een antwoord als: „Omdat + en – elkaar aantrekken is elektrode A de positieve elektrode.”
goed rekenen.

3 

Maximumscore 2
Eu2O3
• juist symbool voor europium en voor zuurstof
• index 2 bij europium en index 3 bij zuurstof

4 

Maximumscore 2
aantal protonen: 39
aantal elektronen: 36
• aantal protonen: 39
• aantal elektronen: het gegeven aantal protonen verminderd met 3



1
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Antwoorden

Deelscores

Water, wijn, melk of bier?

5 

Maximumscore 2
De kleur van de indicator fenolftaleïen is paarsrood, dus de pH is minimaal 10,0.
• de kleur van fenolftaleïen is paarsrood
• conclusie

1
1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven:

1

• de oplossing bevat carbonaat, dus de pH is minimaal 7
• de kleur van de indicator wijst op een basische oplossing, dus de pH is minimaal 7

Opmerking
Voorbeelden van antwoorden die goed gerekend mogen worden:
• De kleur van de indicator fenolftaleïen is paarsrood, dus de pH is minimaal 8,2.
• Het omslagtraject van fenolftaleïen is 8,2 – 10, dus de pH is minimaal 8,2.
• Het omslagtraject van fenolftaleïen is 8,2 – 10, dus de pH is minimaal 9,1.

6 

Maximumscore 2
Ba2+ + CO 32– ĺ BaCO3
2+

2–

• Ba en CO 3 voor de pijl
• BaCO 3 na de pijl

1
1

Indien de volgende vergelijking is gegeven:
BaCl2 + Na2CO 3 ĺ BaCO 3 + 2 NaCl

1

Indien een vergelijking is gegeven als: 2 Ba+ + CO32– ĺ Ba2CO3

1

Opmerkingen
2+

–

+

• Wanneer de vergelijking Ba + HCO3 ĺ BaCO3 + H is gegeven, dit goed rekenen.
• Wanneer de vergelijking niet kloppend is, 1 punt aftrekken.

7 

Maximumscore 2
[H +]: 8 (mol L–1)
pH : – 0,9
+

–1

• [H ]: 8 (mol L )
+
• pH = – log van de gegeven [H ]

1
1

Opmerking
Het aantal significante cijfers waarin de antwoorden zijn gegeven, hier niet beoordelen.

8 

Maximumscore 2
De gele kleur geeft aan dat de pH lager is dan 6,0 (want broomthymolblauw is dan geel en
fenolftaleïen kleurloos), dus zoutzuur is in overmaat aanwezig.
• de gele kleur geeft aan dat de pH lager is dan 6,0 (want broomthymolblauw is dan geel en

fenolftaleïen kleurloos)

1
1

• conclusie

Opmerking
Een antwoord als: „Uit de gele kleur blijkt dat de oplossing zuur is / de pH lager dan 7 is,
dus zoutzuur is in overmaat aanwezig.”, goed rekenen.
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Antwoorden

9 

Deelscores

Maximumscore 1
koolstofdioxide
Opmerking
De antwoorden „kooldioxide”, „koolzuur” en „CO2” goed rekenen.

10 

Maximumscore 2
Voorbeelden van stoffen / oplossingen met hun risico:
• 8 M zoutzuur bevat een sterk zuur in hoge concentratie waardoor het risico bestaat dat
huid / ogen / kleding wordt/worden aangetast.
• Bariumchloride is giftig, zodat voorkomen moet worden dat dit op de huid komt / in de
mond komt / door de gootsteen weggegooid wordt.
• Een sterke soda-oplossing is gevaarlijk voor de ogen waardoor er een risico voor oogletsel
is.
• Het ontstane ‘bier’ bevat bariumionen. Deze zijn giftig. Het risico bestaat dat iemand er van
proeft / deze (per ongeluk) binnenkrijgt / het door de gootsteen weggooit.
• keuze van een risicovolle stof / oplossing met de juiste beschrijving van het risico van deze

stof / oplossing

1

• keuze van een tweede risicovolle stof / oplossing met de juiste beschrijving van het risico

van deze stof / oplossing

1

Opmerking
Wanneer in plaats van het risico het gevaar is vermeld, dit goed rekenen.
Leidingwater
Maximumscore 2
11  • Ca(HCO 3) 2

1
1

• Mg(HCO 3)2

Indien het antwoord bestaat uit de juiste formules van calciumcarbonaat en
magnesiumcarbonaat
Indien het antwoord CaHCO3 en MgHCO3 is gegeven
Opmerking
Wanneer het antwoord „Ca2+ + 2 HCO3– + Mg 2+ + 2 HCO3–” is gegeven, dit goed rekenen.
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Antwoorden

12 

Deelscores

Maximumscore 2
Voorbeelden juiste antwoorden zijn:
• Drinkwater bevat onder andere calcium- en magnesiumionen. Deze ionen / deeltjes bepalen
de hardheid van ons drinkwater: hoe minder calcium- en magnesiumionen (per liter) des te
zachter het water.
• Drinkwater bevat opgeloste calcium- en magnesiumzouten. Deze zouten bepalen de
hardheid van ons drinkwater. Hoe lager de concentratie van deze zouten des te zachter het
water.
• Drinkwater bevat opgelost calcium- en magnesiumwaterstofcarbonaat. Deze zouten bepalen
de hardheid van ons drinkwater. Hoe minder van deze zouten (per liter) in het water is
opgelost des te zachter het water.
• in de eerste zin „kalk en magnesium” vervangen door „calcium- en magnesiumionen” /

„opgeloste calcium- en magnesiumzouten” / „opgelost calcium- en
magnesiumwaterstofcarbonaat”
• in de tweede zin „Deze mineralen” vervangen door „Deze ionen / deeltjes / zouten” en „hoe
minder kalk en magnesium” vervangen door „hoe minder calcium- en magnesiumionen (per
liter)” / „hoe lager de concentratie van deze zouten” / „hoe minder van deze zouten (per
liter)”
Indien een antwoord is gegeven als: „Drinkwater bevat onder andere calcium- en
magnesiumzouten. Hoe minder van deze zouten des te zachter het water.”

13 

1

1

1

Maximumscore 2
Zacht water bevat (per liter) minder calciumionen en/of magnesiumionen (dan hard water)
zodat er minder zeep verloren gaat door de (neerslag)reactie met deze ionen. (Daardoor is er
minder zeep nodig dan bij het wassen met hard water.)
• zacht water bevat (per liter) minder calciumionen en/of magnesiumionen (dan hard water)
• er gaat minder zeep verloren door de (neerslag)reactie met deze ionen. (Daardoor is er

minder zeep nodig dan bij het wassen met hard water.)

1
1

Maximumscore 2
14  • filtreren / filtratie

1
1

• adsorberen / adsorptie

Opmerking
Wanneer absorberen of absorptie is geantwoord in plaats van adsorberen / adsorptie, dit
hier goed rekenen.

15 

Maximumscore 2
de lading van de ijzerdeeltjes voor de pijl: 2+
de lading van de ijzerdeeltjes na de pijl: 3+
Fe2+ is dus: reductor
• 2+ en 3+ juist vermeld
• conclusie



1
1

Indien het volgende antwoord is gegeven:
de lading van de ijzerdeeltjes voor de pijl: 2+
de lading van de ijzerdeeltjes na de pijl: 0
Fe2+ is dus: oxidator

1

Indien het volgende antwoord is gegeven:
de lading van de ijzerdeeltjes voor de pijl: 2+
de lading van de ijzerdeeltjes na de pijl: 0
Fe2+ is dus: reductor

0
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16 

Deelscores

Maximumscore 2
OH – + HCO 3– ĺ CO 32– + H 2O
–

–

• OH en HCO3 voor de pijl
2–
• CO 3 en H2O na de pijl

1
1

Indien een vergelijking is gegeven als: OH + HCO3– ĺ CO3 + H2O

0

Opmerking
Wanneer de vergelijking niet kloppend is, 1 punt aftrekken.
Maximumscore 2
17  • berekening van het aantal mg Ca

2+

per liter: 8,5 vermenigvuldigen met 7,1
2+
per liter: het aantal mg Ca2+ delen door de massa van

1

• berekening van het aantal mmol Ca

een mmol Ca2+ (40,08 mg)

1

Kaliumchloraat
Maximumscore 3
o Cl2 + 2 e–
–
–
• halfreactie bij de stalen buis: 2 H2O + 2 e o H2 + 2 OH

18  • halfreactie bij de koolstofstaven: 2 Cl

–

1
2

Opmerkingen
• Wanneer in plaats van enkele pijlen evenwichtstekens zijn gebruikt, dit goed rekenen.
• Wanneer in één of in beide reacties e– niet is vermeld, 1 punt aftrekken.
• Wanneer voor de reactie bij de stalen buis de vergelijking „2 H + + 2 e – o H 2” is

gegeven, hiervoor 1 punt toekennen.
• Wanneer de juiste reactievergelijkingen zijn gegeven, maar bij de verkeerde elektrode, of

de elektroden niet zijn aangegeven, hiervoor 1 punt aftrekken.
• Wanneer de reactie bij de koolstofstaven is weergegeven als Cl 2 + 2 e

–

R 2 Cl–,

hiervoor geen punt toekennen.

19 

Maximumscore 2
Waterstof ontstaat bij de reactie van de oxidator / voor de vorming van waterstof zijn
elektronen nodig, dus de stalen buis wordt gebruikt als negatieve elektrode.
• waterstof ontstaat bij de reactie van de oxidator / er zijn elektronen nodig
• conclusie

Opmerkingen
• Voorbeelden van antwoorden die goed gerekend mogen worden:

„Als negatieve elektrode, want daar reageert de oxidator.”
„De negatieve elektrode, want hij staat elektronen af.”
„Cl– ionen (zijn negatief geladen dus) reageren bij de positieve elektrode, dus de stalen
buis is de negatieve elektrode.”
• Wanneer een onjuist antwoord bij vraag 19 het consequente gevolg is van een onjuist
antwoord bij vraag 18, hiervoor bij vraag 19 geen punt(en) aftrekken.
• Wanneer bij vraag 18 een onjuiste vergelijking bij de stalen buis is gegeven (bijvoorbeeld
H 2 ĺ 2 H + + 2 e–) mag bij vraag 19 alleen het maximale aantal punten worden toegekend
wanneer het antwoord bij vraag 19 het consequente gevolg is van het onjuiste antwoord bij
vraag 18.
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20 

Deelscores

Maximumscore 3
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 5,7·102 (kg).
• berekening van het aantal kg KCl dat is omgezet: 4,0·102 (kg) delen door 10 2 en

vermenigvuldigen met 87

1

• berekening van het aantal kmol KCl dat is omgezet: het aantal kg KCl dat is omgezet

delen door de massa van een kmol KCl (74,56 kg)

1

• berekening van het aantal kg KClO3 dat is ontstaan: aantal kmol KClO3 (= aantal kmol KCl)

vermenigvuldigen met de massa van een kmol KClO3 (122,6 kg)

21 

1

Maximumscore 3
Een juiste berekening leidt, afhankelijk van de afgelezen waarden, tot een uitkomst die ligt
tussen 84,9 en 87,5 (massaprocent).
• aflezen van de oplosbaarheid van KClO3 bij 75 o C en bij 10 o C: respectievelijk 36,3 (± 0,4)

gram en 5,0 (± 0,4) gram per 100 g water

1

• berekening van het aantal gram KClO3 dat (per 100 g water) uitkristalliseert: de afgelezen

waarde bij 75 oC verminderen met de afgelezen waarde bij 10 oC
• berekening van het massapercentage KClO3 dat is uitgekristalliseerd: het aantal gram
KClO 3 dat is uitgekristalliseerd delen door de afgelezen waarde bij 75 oC en
vermenigvuldigen met 10 2

1

1

of
• aflezen van de oplosbaarheid van KClO3 bij 75 o C en bij 10 o C: respectievelijk 36,3 (± 0,4)

gram en 5,0 (± 0,4) gram per 100 g water

1

• berekening van het massapercentage KClO3 dat bij 10 oC nog opgelost is: de afgelezen

waarde bij 10 oC delen door de afgelezen waarde bij 75 oC en vermenigvuldigen met 10 2
• berekening van het massapercentage KClO3 dat is uitgekristalliseerd: 100 (%) verminderen
met het massapercentage KClO 3 dat bij 10 oC nog opgelost is
Indien het antwoord slechts bestaat uit 36 – 5 = 31 g/100 g

22 

1
1
2

Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Kenneth maakt een oplossing van het te onderzoeken kaliumchloraat en voegt daar een
oplossing van zilvernitraat aan toe. Wanneer het mengsel helder blijft, bevat het
kaliumchloraat geen kaliumchloride. Wanneer het mengsel troebel wordt, bevat het
kaliumchloraat wel kaliumchloride.
• vermelding dat een oplossing van kaliumchloraat en een oplossing van een (goed oplosbaar)

zilver/kwik(I)/loodzout moeten worden samengevoegd
• vermelding dat gelet moet worden op troebeling/neerslag
• beschrijving van de juiste conclusie(s) bij de beschreven waarneming(en)

Indien in een overigens juist antwoord de naam van het negatieve ion van het
zilver/kwik(I)/loodzout niet is genoemd of beschreven is dat zilver/kwik/lood moet worden
toegevoegd
Opmerkingen
• Wanneer in een overigens juist antwoord slechts één van beide stoffen, kaliumchloraat of

het gekozen zout, is opgelost, dit goed rekenen.
• Wanneer de beschrijving van het onderzoek is gebaseerd op een smeltpuntsbepaling, dit
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23 

Deelscores

Maximumscore 3
2 KClO 3 + 3 S o 2 KCl + 3 SO 2 / 16 KClO 3 + 3 S8 o 16 KCl + 24 SO 2
• alleen KClO3 en S / S 8 voor de pijl
• alleen KCl en SO2 na de pijl
• juiste coëfficiënten

1
1
1

Indien een van de volgende vergelijkingen is gegeven:

1

• 2 KClO 3 + 2 S o 2 KCl + 2 SO 2 + O2
• KClO 3 + S o KCl + SO 2 + O
• 2 KClO 3 + 2 S2 + O2 o 2 KCl + 4 SO 2

Alcohol

24 

Maximumscore 1
Berekening van het aantal mL alcohol in een glas bier respectievelijk in een glas wijn:
250 delen door 10 2 en vermenigvuldigen met 5,0 respectievelijk 100 delen door 102 en
vermenigvuldigen met 12.
Opmerking
Wanneer het antwoord slechts bestaat uit het vermenigvuldigen van 5,0 met 250 en van
12 met 100 gevolgd door de opmerking dat de uitkomsten dicht bij elkaar liggen, hiervoor
geen punt toekennen.

25 

Maximumscore 2
Exotherm betekent dat er (bij de afbraak van alcohol) energie vrijkomt. Dat is in
overeenstemming met het gegeven in de tekst dat alcohol een energieleverancier is.
• exotherm betekent dat er energie vrijkomt
• in de tekst staat dat alcohol een energieleverancier is

1
1

of
In de tekst staat dat de verbranding van vetten wordt onderdrukt. De afbraak van alcohol
levert de energie (die zou zijn vrijgekomen bij de verbranding van vetten) en is dus
exotherm.
• verbranding van vetten wordt onderdrukt
• afbraak van alcohol levert energie en is dus exotherm

26 

Maximumscore 3
C2H5OH + H 2O o CH 3COOH + 4 H + + 4 e–
• e – na de pijl
• 4 als coëfficiënt voor H +
+
• voor e– dezelfde coëfficiënt als voor H

Indien als antwoord de vergelijking C2H 5OH + H 2O o CH3COOH + H+ + e–
is gegeven
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27 

Deelscores

Maximumscore 3
C2H4O2 + 2 O 2 o 2 CO 2 + 2 H 2O
• alleen C2H 4O2 en O2 voor de pijl
• alleen CO2 en H2O na de pijl
• juiste coëfficiënten

1
1
1

Opmerking
Wanneer voor een of meer stoffen in plaats van de molecuulformule de structuurformule is
gebruikt, dit goed rekenen.

28 

Maximumscore 2
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 1,1·10 –2 (mol L–1).
• notie dat per liter bloed 0,50 gram ethanol aanwezig is (eventueel impliciet)
• berekening van de molariteit: 0,50 (g) delen door de massa van een mol ethanol (46,07 g)

29 

1
1

Maximumscore 2
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 6 (uur).
• berekening van het aantal gram alcohol dat per liter bloed moet worden afgebroken:

1,4 (g L –1) verminderen met 0,50 (g L–1)
• berekening van het aantal uur dat nodig is om de alcohol af te breken: het aantal gram
alcohol dat per liter bloed moet worden afgebroken vermenigvuldigen met 10 3 en delen
door 150 (mg L –1 uur –1)

1

1

Opmerking
Wanneer bij de beantwoording van vraag 29 eenzelfde fout is gemaakt bij de berekening
van het aantal gram alcohol per liter bloed vanuit het bloedalcoholgehalte (BAG) als bij de
berekening van vraag 28, hiervoor bij vraag 29 niet opnieuw een punt aftrekken.

30 

Maximumscore 2
Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:
H

H
C

H

C

H

C
H

O
C
O
O C
O
O C
O

R
R
R

• alle estergroepen juist
• rest van de structuurformule juist
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31 

Deelscores

Maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Aminozuren die niet door het lichaam gemaakt kunnen worden.
• Aminozuren die per se in het voedsel moeten zitten.
Voorbeelden van een onjuist antwoord zijn:
• Aminozuren die het lichaam nodig heeft.
• Aminozuren die je dagelijks nodig hebt om gezond te blijven / om je lichaam te

onderhouden.
• Aminozuren die nodig zijn voor de opbouw van eiwitten / enzymen.
• Aminozuren die de afbraak / vertering verbeteren.

Opmerking
Wanneer de (afkortingen van de) namen van de essentiële aminozuren zijn gegeven, dit hier
goed rekenen.

32 

Maximumscore 1
eiwitten / enzymen
Tri

33 

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Ethyn kan nog een aantal chlooratomen / waterstofatomen binden dus het is een
onverzadigde verbinding.
• Ethyn heeft een drievoudige binding dus het is een onverzadigde verbinding.
• In ethyn kan geen enkelvoudige C-C binding voorkomen dus het is een onverzadigde
verbinding.
• De formule van ethyn voldoet niet aan (de algemene formule) Cn H 2n + 2 dus het is een
onverzadigde verbinding.
• ethyn kan nog chlooratomen / waterstofatomen binden / ethyn heeft een drievoudige

binding / heeft geen enkelvoudige C-C binding / voldoet niet aan (de algemene formule)
CnH 2n + 2
• conclusie
Indien als antwoord is gegeven: „Ethyn is geen alkaan dus het is een onverzadigde
verbinding.”

1

Indien een van de volgende antwoorden is gegeven:

0

• Ethyn kan met andere stoffen reageren, dus het is een onverzadigde verbinding.
• Ethyn bevat geen dubbele binding, dus het is een onverzadigde verbinding.
• Ethyn bevat geen dubbele binding, dus het is een verzadigde verbinding.
• Bij een molecuul ethyn kan niets meer bij, dus het is een verzadigde verbinding.

Opmerking
Wanneer in een overigens juist antwoord in plaats van drievoudige binding sprake is van
(drie)dubbele binding, dit in dit geval goed rekenen.
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34 

Deelscores

Maximumscore 2
Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven:
H

Cl H
Cl

C

C

H

Cl C

Cl Cl

H
C Cl

Cl Cl

• structuurformule van 1,1,1,2-tetrachloorethaan
• structuurformule van 1,1,2,2-tetrachloorethaan

1
1

Opmerking
Wanneer twee of meer structuurformules zijn gegeven die dezelfde isomeer weergeven, voor
deze isomeer geen punt toekennen.

35 

Maximumscore 3
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• De reactor koelen. Bij een lagere temperatuur bewegen de deeltjes minder snel. Daardoor
vinden (per seconde) minder botsingen plaats en zijn de botsingen minder hard. Er vinden
dan (per seconde) minder (effectieve) botsingen plaats waardoor de reactiesnelheid lager is
(dan bij een hogere temperatuur).
• De druk van het gasmengsel verlagen. De concentratie van de reagerende deeltjes neemt
daardoor af. Er vinden dan (per seconde) minder (effectieve) botsingen plaats, waardoor de
reactiesnelheid lager is.
• Een poreuze vulling in de reactor aanbrengen. Doordat de reagerende deeltjes nu ook met
de vulling botsen, zullen er (per seconde) minder (effectieve) botsingen plaatsvinden. De
reactiesnelheid is daardoor lager (dan zonder vulling).
• keuze voor een geschikte aanpassing: bijvoorbeeld temperatuurverlaging /

concentratieverlaging / een poreuze vulling aanbrengen
• vermelding dat daardoor minder (effectieve) botsingen (per seconde) plaatsvinden
• vermelding dat daardoor de reactiesnelheid lager is

1
1
1

Opmerking
Wanneer als antwoord is gegeven: „De gassen mengen met een gas dat niet meereageert
(bijvoorbeeld argon). De concentratie van de reagerende deeltjes neemt daardoor af. Er
vinden dan (per seconde) minder (effectieve) botsingen plaats, waardoor de reactiesnelheid
lager is (dan zonder toegevoegd gas).”, dit goed rekenen.

36 

Maximumscore 2
bij X: C2H2Cl4
bij Y: Ca(OH) 2
bij Z: CaCl2 en H 2O
• bij X uitsluitend C2H 2Cl4 en bij Y uitsluitend Ca(OH)2
• bij Z uitsluitend CaCl2 en H 2O

1
1

Opmerking
Wanneer in plaats van formules de juiste namen zijn gegeven, dit goed rekenen.

37 

Maximumscore 2
Ca(OH)2 + 2 C2H2 + 4 Cl2 o CaCl2 + 2 C2HCl3 + 2 H2O
• Ca, O en Cl balans kloppend
• C en H balans kloppend
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38 

Maximumscore 3
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 0,28 (kg).
• berekening van het aantal kmol C2HCl3: 1,0 (kg) delen door de massa van een kmol C2HCl3

(131,4 kg)
• berekening van het aantal kmol Ca(OH)2 dat nodig is: aantal kmol C2HCl3 delen door 2
• berekening van het aantal kg Ca(OH)2 dat nodig is: aantal kmol Ca(OH)2 vermenigvuldigen

met de massa van een kmol Ca(OH)2 (74,09 kg)
Opmerkingen
• Wanneer in de vergelijking bij vraag 37 een andere molverhouding is aangegeven dan 1 : 2

en in een overigens juiste berekening bij vraag 38 deze molverhouding is gebruikt, het
antwoord op vraag 38 goed rekenen, tenzij deze andere molverhouding 1 : 1 is. In dat geval
voor een overigens juist antwoord 2 punten toekennen.
• Wanneer de uitkomst in gram is gegeven, hiervoor geen punt aftrekken, tenzij de eenheid
niet vermeld is.
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