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Voorwoord 
 
 
 
In het onderzoeksproject Toetsen op Maat bieden we toetsen aan om te bepalen of leerlingen in de 
bovenbouw leerdoelen beheersen of eventuele leerachterstanden hebben. Voor docenten en leerlingen kan 
dit behulpzaam zijn na een tijd met afstandsonderwijs en wellicht veel lesuitval. Het onderzoek biedt 
Stichting Cito een kans om data te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij onderzoek naar flexibelere 
vormen van (afsluitende) toetsing. 
 
Toetsen op Maat is bestemd voor leerlingen in 4-vmbo, 5-havo en 6-vwo die na de zomervakantie 2020 
gestart zijn met hun eindexamenjaar. Toetsen op Maat is ook inzetbaar voor leerlingen vanaf tweede jaar 
bovenbouw, mits de te toetsen stof al is behandeld in de lessen. 
 
Toetsen op Maat zijn beschikbaar voor de volgende vakken:  
 
vmbo havo en vwo 
nask 1 (kader, gt) natuurkunde 
nask 2 (gt) scheikunde 
biologie (kader, gt) biologie 
wiskunde (basis, kader, gt) wiskunde A en B 
economie (kader, gt) economie 
 aardrijkskunde 
 geschiedenis 

 
 
De toetsen worden aangeboden via drie platforms: Quayn, Test-Correct en Woots, zodat elke school aan 
de slag kan op een platform naar keuze. Meer informatie over toetsen op maat en deze platforms vindt u op 
onze website: www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/toetsen-op-maat. 
 
Deze docentenhandleiding laat zien voor welke leerdoelen toetsen beschikbaar zijn en geeft een toelichting 
per vak over de inhoud van de toetsen. Voor de keuze van de leerdoelen is zoveel mogelijk aangesloten bij 
bestaande indelingen. De leerdoelen zijn afgeleid van de domeinen, subdomeinen, vaardigheden en/of 
eindtermen en gekoppeld aan de examenstof omschreven in de syllabus van de betreffende vakken. 
De syllabi zijn te vinden op www.examenblad.nl. 
  

http://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/toetsen-op-maat
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Aardrijkskunde 
 
 
 
Voor het vak aardrijkskunde is er voor zowel havo als vwo voor gekozen om de eindtermen te verdelen in 
leerdoelen die logisch te bevragen zijn in een beperkt aantal vragen. De titel van het leerdoel geeft inzicht in 
wat het leerdoel omvat.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de eindtermen zie de syllabus van het vak aardrijkskunde op 
www.examenblad.nl. 
 
 
Aardrijkskunde havo 
 
Subdomein B2 Samenhangen en verschillen in de wereld 
Eindterm Leerdoel  
4a1.  Indicatoren voor het vergelijken van 

landen op economisch, 
demografisch en sociaal-cultureel 
terrein 

1 Je kunt indicatoren (ontwikkelingskenmerken) voor het 
vergelijken van landen herkennen. 

2 Je kunt demografische ontwikkelingskenmerken herkennen. 
3 Je kunt economische en sociaal-culturele ontwikkelings-

kenmerken herkennen. 
4a2.  Mondiale spreidingspatronen voor de 

in 4a1 genoemde indicatoren en hun 
dynamiek 

4 Je kunt economische, demografische en sociaal-culturele 
ontwikkelingskenmerken met elkaar in verband brengen. 

5 Je kunt ontwikkelingsverschillen relateren aan het koloniale 
verleden (traditioneel centrum-periferiemodel), maar ook 
aangeven dat veel landen in het zuiden een opmars hebben 
gemaakt (semi-periferie). 

4a3.  Mondiale relatiepatronen van handel, 
investeringen en migratie 

6 Je kunt mondiale investeringen en migratiestromen beschrijven 
met behulp van de begrippen triade, opkomende economieën, 
Noorden, Zuiden. 

4b1.  Economische en (sociaal-)culturele 
mondialisering 

7 Je kunt het proces van economische en culturele globalisering 
beschrijven en herkennen. 

8 Je kunt economische en culturele globalisering in verband 
brengen met technologische ontwikkelingen en vrijhandel. 

9 Je kunt toegenomen (regionale en sociale) ongelijkheid en 
culturele tegenreacties herleiden tot globaliseringprocessen. 

4b2.  Een centrumland en een  
(semi-)perifeer land in mondiaal 
perspectief 

10 Je kunt Groot-Brittannië en India in mondiale patronen plaatsen. 
11 Je kunt de effecten van globalisering in Groot-Brittannië en India 

herkennen en verklaren. 
 
  

http://www.examenblad.nl/
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Subdomein C2 Samenhangen en verschillen op aarde 
Eindterm Leerdoel  
7a1.  De betekenis van endogene 

krachten voor de vorming van reliëf 
12 Je kunt plaatgrenzen en plaatbewegingen herkennen en 

verklaren. 
13 Je kunt reliëfvormen (bergen, ruggen, troggen) relateren aan 

plaatbewegingen. 
14 Je kunt verschillende vormen van vulkanisme (vulkaanvormen en 

eruptietypes) relateren aan plaatbewegingen. 
15 Je kunt (de kracht van) aardbevingen en tsunami's beschrijven en 

verklaren. 
7a2.  De betekenis van exogene krachten 

aan het aardoppervlak voor de 
vorming van het aardoppervlak 

16 Je kunt exogene krachten onderscheiden en in verband brengen 
met klimaatfactoren. 

17 Je kunt exogene krachten en landschapsvormen (bv. morene, 
puinwaaier, delta) herkennen en in een stroomgebied plaatsen. 

7a3.  Interactie tussen endogene en 
exogene processen 

18 Je kunt de rol van de hydrologische kringloop, de gesteente-
kringloop, exogene en endogene krachten herkennen en 
beschrijven bij de vorming van het landschap en reliëf. 

19 Je kunt eigenschappen van gesteenten beschrijven en herkennen 
zoals genoemd in 7a3 van de syllabus. 

7a4.  Het externe systeem aarde 20 Je kunt temperatuurpatronen in verband brengen met 
breedteligging, hoogteligging en/of land-zeeverdeling. 

21 Je kunt neerslagpatronen in verband brengen met 
luchtdrukverdeling, zeestromen en/of ligging van gebergten. 

22 Je kunt de wet van Buys Ballot toepassen. 
7b1.  De kenmerken van 

landschapszones op aarde 
23 Je kunt klimaat- en vegetatiekenmerken van landschapszones 

herkennen en relateren. 
24 Je kunt geofactoren herkennen en relateren. 

7b2.  Veranderingen in landschapszones 
door menselijke activiteiten 

25 Je kunt vormen van landdegradatie (bodemerosie, verwoestijning 
en verzilting) in verband brengen met menselijk handelen. 
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Subdomein D1 Gebiedskenmerken 
Eindterm Leerdoel  
9a1.  De beeldvorming van Brazilië 26 Je kunt beeldvorming over Brazilië analyseren met behulp van 

begrippen perceptie, stereotype, mental map en geografisch 
beeld. 

9a2.  Sociaalgeografische kenmerken 
van Brazilië 

27 Je kunt economische, demografische, sociaal-culturele en 
politieke kenmerken van Brazilië beschrijven en aan elkaar 
relateren. 

28 Je kunt economische, demografische en sociaal-culturele 
verschillen tussen regio’s in Brazilië beschrijven. 

29 Je kunt de problemen die samenhangen met verstedelijking in 
Brazilië beschrijven en analyseren. 

9a3.  Fysisch-geografische kenmerken 
van Brazilië 

30 Je kunt de ruimtelijke spreiding van klimaten in Brazilië 
beschrijven en verklaren. 

31 Je kunt de ruimtelijke spreiding van vegetatietypes beschrijven en 
verklaren. 

32 Je kunt de ruimtelijke spreiding en het ontstaan van natuurlijke 
hulpbronnen in Brazilië op hoofdlijnen beschrijven. 

33 Je kunt de gebruiksmogelijkheden voor de mens van 
verschillende landschappen in Brazilië beschrijven en verklaren. 

9b1.  De veranderende geografische 
positie van Brazilië in Zuid-Amerika 

34 Je kunt de economische en politieke positie van Brazilië binnen 
Zuid-Amerika op hoofdlijnen beschrijven en verklaren. 

9b2.  De veranderende geografische 
positie van Brazilië in de wereld 

35 Je kunt de (veranderende) relaties van Brazilië met andere 
grootmachten in de wereld op hoofdlijnen beschrijven. 

 
Subdomein E1 Nationale en regionale vraagstukken 
Eindterm Leerdoel  
11a1.  Beargumenteerde mening vormen 

over nationale vraagstukken ten 
aanzien van overstromingsrisico's 
en wateroverlast 

36 Je kunt het stroomgebied, het lengteprofiel en het dwarsprofiel (in 
de benedenloop) van de Rijn en de Maas beschrijven. 

37 Je kunt de waterafvoer van de Rijn en de Maas beschrijven. 
38 Je kunt de begrippen verval en verhang toepassen. 
39 Je kunt overstromingsrisico's in het rivierengebied in verband 

brengen met menselijke ingrepen in het stroomgebied en de 
rivierbedding. 

40 Je kunt overstromingsrisico's in het rivierengebied en de 
mondingsgebieden (Zuidwestelijke delta en IJsselmeergebied) in 
verband brengen met klimaatverandering. 

11a2.  Beargumenteerde mening vormen 
over het beleid om grootschalige 
overstromingen en wateroverlast in 
Nederland tegen te gaan 

41 Je kunt maatregelen in het stroomgebied en het rivierbed 
koppelen aan de uitgangspunten van recent Nederlands 
rivierbeleid (Ruimte voor de rivier, drietrapsstrategie). 

42 Je kunt (voorbeelden van) integraal waterbeleid herkennen als 
beleid dat is gericht op de samenhang tussen vraagstukken 
vanuit verschillende dimensies en op verschillende 
schaalniveaus. 

11b1. Beargumenteerde mening vormen 
over actuele ruimtelijke en sociaal-
economische vraagstukken van 
stedelijke gebieden in Nederland 

43 Je kunt de stedelijke economische ontwikkeling (kenniseconomie, 
creatieve economie) in verband brengen met kwesties rondom 
duurzaamheid, leefbaarheid en werken. 

11b2. Beargumenteerde mening vormen 
over leefbaarheid en stedelijk 
beleid op wijk- en buurtniveau in 
Nederlandse steden 

44 Je kunt op basis van kenmerken uit een buurtprofiel uitspraken 
doen over de leefbaarheid van wijken. 

45 Je kunt gentrificatieprocessen en stedelijk beleid gericht op 
leefbaarheid herkennen en beoordelen. 
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Aardrijkskunde vwo 
 
Subdomein B1 Samenhang en verscheidenheid in de wereld 
Eindterm Leerdoel  
3a1.  De economische, politieke en 

culturele dimensie van globalisering 
1 Je kunt het proces van economische globalisering beschrijven en 

de gevolgen analyseren, zoals toenemende concurrentie en 
ongelijkheid. 

2 Je kunt het proces van culturele globalisering beschrijven en de 
gevolgen analyseren, zoals de herwaardering van regionale en 
nationale identiteiten. 

3 Je kunt het proces van politieke globalisering beschrijven en 
gevolgen analyseren.  

3a2.  De uitwerking van het proces van 
mondialisering in verschillende 
gebieden 

4 Je kunt toegenomen (regionale en sociale) ongelijkheid herleiden 
tot globaliseringprocessen. 

3a3.  De rol van technologische 
ontwikkeling in het proces van 
tijdruimtecompressie 

5 Je kunt globalisering in verband brengen met technologische 
ontwikkelingen en tijdruimtecompressie. 

3a4.  De geschiedenis van tijdruimte-
compressie en mondialisering en 
de rol die hegemoniale staten 
hebben gespeeld 

6 Je kunt de mondiale centrum-periferie verhoudingen tijdens het 
kolonialisme beschrijven en de veranderingen die daarna 
plaatsvinden (opkomst semi-periferie). 

3b1.  Indicatoren voor het vergelijken van 
landen op demografisch, 
economisch, sociaal-cultureel en 
politiek terrein 

7 Je kunt indicatoren (ontwikkelingskenmerken) voor het vergelijken 
van landen herkennen. 

8 Je kunt demografische ontwikkelingskenmerken herkennen. 
9 Je kunt economische, politieke, sociale en culturele 

ontwikkelingskenmerken herkennen. 
3b2.  De waarde en beperkingen van 

indicatoren op nationale schaal 
10 Je kunt de waarden en beperkingen van indicatoren op nationale 

schaal aangeven. 
3b3.  Het verband tussen sociaal-

economisch ontwikkelingspeil, mate 
van verstedelijking, demografische 
kenmerken en verdeling van de 
werkgelegenheid 

11 Je kunt verbanden leggen tussen sociaaleconomisch 
ontwikkelingspeil, mate van verstedelijking, demografische 
kenmerken en samenstelling van de beroepsbevolking. 

3c1.  Stedelijke knooppunten in mondiale 
netwerken en hun ruimtelijke 
kenmerken 

12 Je kunt kenmerken van wereldsteden beschrijven en herkennen. 
13 Je kunt New York, Washington en Los Angeles herkennen als 

wereldsteden. 
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Subdomein C1 De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit 
Eindterm Leerdoel  
5a1.  Het interne systeem (kern, mantel, 

aardkorst) van de aarde en de 
betekenis van endogene processen 
voor de vorming van reliëf aan het 
aardoppervlak 

15 Je kunt plaatgrenzen en plaatbewegingen herkennen en 
verklaren. 

16 Je kunt reliëfvormen (bergen, ruggen, troggen) relateren aan 
plaatbewegingen. 

17 Je kunt verschillende vormen van vulkanisme (vulkaanvormen en 
eruptietypes) relateren aan plaatbewegingen. 

18 Je kunt (de kracht van) aardbevingen en tsunami's beschrijven en 
verklaren. 

5a2.  Exogene processen aan het 
aardoppervlak en hun betekenis 
voor de vorming van het 
aardoppervlak 

19 Je kunt exogene krachten onderscheiden en in verband brengen 
met klimaatfactoren 

20 Je kunt exogene krachten en landschapsvormen (bv. morene, 
puinwaaier, delta) herkennen en in een stroomgebied plaatsen. 

5a3.  Kringlopen die van belang zijn voor 
veranderingen van het 
aardoppervlak 

21 Je kunt de rol van de hydrologische kringloop, de 
gesteentekringloop, exogene en endogene krachten herkennen 
en beschrijven bij de vorming van het landschap en reliëf. 

22 Je kunt eigenschappen van gesteenten beschrijven en herkennen 
zoals genoemd in 5a3 van de syllabus. 

5a4.  Het externe systeem aarde 23 Je kunt temperatuurpatronen in verband brengen met 
breedteligging, hoogteligging en/of land-zeeverdeling. 

24 Je kunt neerslagpatronen in verband brengen met 
luchtdrukverdeling, zeestromen en/of ligging van gebergten. 

25 Je kunt de wet van Buys Ballot toepassen. 
5b1.  De kenmerken van de landschaps-

zones op aarde 
26 Je kunt klimaat- en vegetatiekenmerken van landschapszones 

herkennen en relateren. 
27 Je kunt geofactoren herkennen en relateren. 

5b2.  De kenmerken van de landschaps-
zones en de veranderingen hierin 

28 Je kunt vormen van landdegradatie (bodemerosie, verwoestijning 
en verzilting) in verband brengen met menselijk handelen. 

5c.   De natuurlijke en landschappelijke 
kenmerken van het Middellandse 
Zeegebied in onderlinge 
samenhang met de samenleving in 
deze macroregio 

29 Je kunt natuurlijke kenmerken (plaattektoniek en klimaat) van het 
Middellandse Zeegebied beschrijven en verklaren. 

30 Je kunt de rol van de mens in het veroorzaken en voorkomen van 
landdegradatie, waterschaarste en natuurlijke gevaren 
beschrijven. 

 
  



12  

Subdomein D1 Afbakening en gebiedskenmerken 
Eindterm Leerdoel 
7a1.  Beeldvorming over de regio Zuid- 

Amerika 
31 Je kunt beeldvorming over Zuid-Amerika analyseren met behulp 

van begrippen perceptie, stereotype, mental map en geografisch 
beeld. 

7a2.  Gebiedstypering op basis van 
relevante kenmerken 

32 Je kunt geologische kenmerken van Zuid- Amerika beschrijven 
en verklaren, in het bijzonder geomorfologische eenheden, 
tektoniek, gebergtevorming en vulkanisme. 

33 Je kunt de ruimtelijke spreiding van ertsen en fossiele 
energiebronnen in Zuid-Amerika beschrijven en verklaren. 

34 Je kunt de ruimtelijke spreiding van klimaten in Zuid-Amerika 
beschrijven en verklaren. 

35 Je kunt de ruimtelijke spreiding van vegetatiezones in Zuid-
Amerika beschrijven en verklaren. 

36 Je kunt demografische kenmerken en verstedelijking in Zuid-
Amerikaanse landen beschrijven en vergelijken. 

37 Je kunt economische kenmerken van Zuid-Amerikaanse landen 
beschrijven en vergelijken. 

38 Je kunt de sociale en regionale ongelijkheid tussen en binnen 
Zuid-Amerikaanse landen beschrijven en vergelijken. 

39 Je kunt politieke en culturele kenmerken van Zuid-Amerikaanse 
landen beschrijven en vergelijken. 

7b.   Een geografische vergelijking 
tussen Zuid-Amerika en een andere 
ontwikkelingsregio in de wereld 

40 Je kunt de verschillen en overeenkomsten tussen Zuid-Amerika 
en Zuidoost-Azië herkennen. 

41 Je kunt verklaringen voor de verschillen en overeenkomsten 
tussen Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië herkennen. 

42 Je kunt toekomstscenario's voor Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië 
vergelijken en herkennen. 

7c.   De ontwikkelingsprocessen in Zuid-
Amerika 

43 Je kunt de politieke ontwikkelingsfasen van Zuid-Amerikaanse 
landen herkennen, van oligarchieën tot democratieën met een 
grotere rol op het wereldtoneel. 

44 Je kunt de veranderende rol van Zuid-Amerika in de 
wereldeconomie sinds de jaren 90 herkennen en een verband 
leggen met het ontstaan van regionale verschillen. 

45 Je kunt de maatschappelijke gevolgen van verstedelijking en 
infrastructurele ontsluiting herkennen en analyseren. 
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Subdomein E1 Nationale en regionale vraagstukken 
Eindterm Leerdoel  
9a1.  Nationale vraagstukken ten aanzien 

van overstromingsrisico's en 
wateroverlast 

46 Je kunt kenmerken van de Rijn en de Maas beschrijven. Het gaat 
om kenmerken betreffende het stroomgebied, waterafvoer, 
lengteprofiel en dwarsprofiel van de benedenloop. 

47 Je kunt overstromingsrisico's in het rivierengebied in verband 
brengen met menselijke ingrepen in het stroomgebied en de 
rivierbedding. 

48 Je kunt overstromingsrisico's in het rivierengebied en de 
mondingsgebieden (Zuidwestelijke delta en IJsselmeergebied) in 
verband brengen met klimaatverandering. 

49 Je kunt de kusttypes en kustprocessen herkennen die in 
Nederland voorkomen. 

50 Je kunt veranderingen aan Nederlandse kusten in verband 
brengen met zeespiegelstijging en/of menselijk ingrijpen. 

9a2.  Het beleid om grootschalige 
overstromingen, wateroverlast en 
watertekorten in Nederland tegen te 
gaan 

51 Je kunt maatregelen in het stroomgebied en het rivierbed 
koppelen aan de uitgangspunten van recent Nederlands 
rivierbeleid (Ruimte voor de rivier, drietrapsstrategie, integraal 
waterbeleid). 

52 Je kunt het (dynamisch) kustbeheer vanuit verschillende 
invalshoeken analyseren (veiligheid, ecologie, economie). 

53 Je kunt (voorbeelden van) integraal waterbeleid herkennen als 
beleid dat is gericht op de samenhang tussen vraagstukken 
vanuit verschilleden dimensies en op verschillende 
schaalniveaus. 

9a3.  Vraagstukken met betrekking tot 
wateroverlast en watertekorten op 
regionale schaal 

54 Je kunt wateroverlast of droogte in stedelijke gebieden en lage 
veengebieden in verband brengen met klimaatverandering. 

55 Je kunt (adaptieve) maatregelen tegen wateroverlast en droogte 
in steden en veengebieden analyseren. 

9b1.  Vraagstukken van stedelijke 
ontwikkeling op het niveau van de 
Randstad en haar invloedsfeer 

56 Je kunt (sociaal)economische verschillen tussen de noord- en 
zuidvleugel van de Randstad herkennen. 

57 Je kunt ruimtelijk beleid ten aanzien van de Randstad in verband 
brengen met concurrentie tussen stedelijke gebieden in Europa. 

9b2.  Stedelijke vraagstukken op het 
niveau van grote en middelgrote 
steden in Nederland 

58 Je kunt de stedelijke economische ontwikkeling (kenniseconomie, 
creatieve economie) in verband brengen met kwesties rondom 
duurzaamheid, leefbaarheid en werken. 

9b3.  Leefbaarheid en stedelijk beleid op 
wijk- en buurtniveau in Nederlandse 
steden 

59 Je kunt een stad indelen in verschillende typen wijken, 
gebruikmakend van woningkenmerken en bewonerskenmerken. 

60 Je kunt op basis van een buurtprofiel uitspraken doen over de 
leefbaarheid van wijken. 
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Biologie 
 
 
 
Voor het vak biologie is er voor vmbo voor gekozen om de leerdoelen aan te duiden met 
onderwerpen/termen die aansluiten bij de subdomeinen genoemd in de syllabus.  
 
Voor havo en vwo zijn de leerdoelen gelijk aan de subdomeinen genoemd in de syllabus.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de subdomeinen zie de verschillende syllabi van het vak biologie 
op www.examenblad.nl. 
 
 
Biologie vmbo 
 
Domein K4 Cellen staan aan de basis (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
4.1 cellen 
4.2 
4.3 
4.5 orgaanstelsels 
4.6 
 
Domein K5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
5.1 schimmels en bacteriën 
 
Domein K6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend  (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
6.2 aanpassing leefomgeving 
6.5 ecosysteem-relaties 
6.6 
6.1 ecosysteem-kenmerken 
6.5 
6.3 plantenorganen 
6.4 
 
Domein K7 Mensen beïnvloeden omgeving (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel  
7.1 mensen beïnvloeden hun omgeving 
 
Domein K8 Houding, beweging en conditie (KB-GL/TL) 
subdomein Onderwerp 
8.1 skelet & beweging 
 
  

http://www.examenblad.nl/
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Domein K9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding 
(KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
9.2 vertering 
9.3 
9.5 bloed & aderen 
9.7 ademhaling 
9.3 voedingstoffen, afvalstoffen 
9.5 
9.6 
9.8 
9.2 huid & gebit 
 
Domein K11 Reageren op prikkels (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
11.2 prikkels 
11.5 
11.2 zenuwstelsel 
11.4 oog & oor 
11.7 huid & gebit 
11.9 hormonen 
 
Domein K12 Van generatie op generatie (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
12.1 (anti)conceptie & ontwikkeling 
12.4 
12.5 
12.2 vagina & penis 
12.4 geslachtscellen 
12.4 zwanger & bevallen 
12.6 voortplanting planten 
12.7 
 
Domein K13 Erfelijkheid en evolutie (GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
13.2 chromosomen, genotype 
13.3 
13.2 kruisingen & stamboom 
13.4 
13.6 
 
Domein V1 Bescherming en antistoffen (GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
V1.1 antigenen & antistoffen 
V1.3 
V1.4 
V1.5 
 
Domein V2 Gedrag bij mens en dier (GL/TL) 
Subdomein Leerdoel  
V2.1 prikkels & respons 

 V2.2 
V2.4 gedrag 
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Biologie havo 
 
Domein B zelfregulatie 
Subdomein Leerdoel 
B1 Eiwitsynthese B1 Eiwitsynthese  
B2 Stofwisseling van de cel B2.1 Stofwisseling van de cel: Homeostase 

B2.2 Stofwisseling van de cel: Transport 
B2.3 Stofwisseling van de cel: Assimilatie en dissimilatie 

B3 Stofwisseling van het organisme B3.2 Stofwisseling van het organisme: Fotosynthese 
B3.3 Stofwisseling van het organisme: Ademhaling 
B3.4 Stofwisseling van het organisme: Vertering 
B3.5 Stofwisseling van het organisme: Uitscheiding 
B3.6 Stofwisseling van het organisme: Transport 

B4 Zelfregulatie van het organisme B4.1 Zelfregulatie van het organisme: Homeostase 
B4.2 Zelfregulatie van het organisme: Hormonale regulatie 
B4.3 Zelfregulatie van het organisme: Neurale regulatie 

B5 Afweer van het organisme B5 Afweer van het organisme  
B6 Beweging van het organisme B6 Beweging van het organisme  
B7 Waarneming door het organisme B7 Waarneming door het organisme  
B8 Regulatie van ecosystemen B7 Waarneming door het organisme  

B8.1 Regulatie van ecosystemen: Energiestroom 
B8.2 Regulatie van ecosystemen: Kringloop 
B8.3 Regulatie van ecosystemen: Dynamiek en evenwicht 

 
Domein C Zelforganisatie 
Subdomein Leerdoel 
C1 Zelforganisatie van cellen  C1 Zelforganisatie van cellen  
C2 Zelforganisatie van het organisme  C2 Zelforganisatie van het organisme  
C3 Zelforganisatie van ecosystemen C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
 
Domein D Interactie 
Subdomein Leerdoel 
D1 Moleculaire interactie  D1 Moleculaire interactie  
D2 Gedrag en interactie  D2 Gedrag en interactie  
D3 Seksualiteit  D3 Seksualiteit  
D4 Interactie in ecosystemen  D4 Interactie in ecosystemen  
 
Domein E Reproductie 
Subdomein Leerdoel 
E1 DNA-replicatie  E1 DNA-replicatie  
E2 Levenscyclus van de cel  E2 Levenscyclus van de cel  
E3 Voortplanting van het organisme  E3 Voortplanting van het organisme  
E4 Erfelijke eigenschap  E4 Erfelijke eigenschap  
 
Domein F Evolutie 
Subdomein Leerdoel 
F1 Selectie  F1 Selectie  
F2 Soortvorming  F2 Soortvorming  
F3 Biodiversiteit F3 Biodiversiteit 
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Biologie vwo 
 
Domein B zelfregulatie 
Subdomein Leerdoel 
B1 Eiwitsynthese B1.1 Eiwitsynthese: DNA 

B1.2 Eiwitsynthese: Eiwitsynthese 
B2 Stofwisseling van de cel B2.1 Stofwisseling van de cel: Homeostase 

B2.2 Stofwisseling van de cel: Transport 
B2.3 Stofwisseling van de cel: Assimilatie en dissimilatie 

B3 Stofwisseling van het organisme B3.2 Stofwisseling van het organisme: Fotosynthese 
B3.3 Stofwisseling van het organisme: Ademhaling 
B3.4 Stofwisseling van het organisme: Vertering 
B3.5 Stofwisseling van het organisme: Uitscheiding 
B3.6 Stofwisseling van het organisme: Transport 

B4 Zelfregulatie van het organisme B4.1 Zelfregulatie van het organisme: Homeostase 
B4.2 Zelfregulatie van het organisme: Hormonale regulatie 
B4.3 Zelfregulatie van het organisme: Neurale regulatie 

B5 Afweer van het organisme B5 Afweer van het organisme  
B6 Beweging van het organisme B6 Beweging van het organisme  
B7 Waarneming door het organisme B7 Waarneming door het organisme  
B8 Regulatie van ecosystemen B8.1: Regulatie van ecosystemen: Energiestroom 

B8.2: Regulatie van ecosystemen: Kringloop 
B8.3 Regulatie van ecosystemen: Dynamiek en evenwicht 

 
Domein C Zelforganisatie 
Subdomein Leerdoel 
C1 Zelforganisatie van cellen  C1 Zelforganisatie van cellen  
C2 Zelforganisatie van het organisme  C2 Zelforganisatie van het organisme  
C3 Zelforganisatie van ecosystemen C3 Zelforganisatie van ecosystemen 
 
Domein D Interactie 
Subdomein Leerdoel 
D1 Moleculaire interactie  D1 Moleculaire interactie  
D2 Cellulaire interactie D2 Cellulaire interactie  
D3 Gedrag en interactie  D3 Gedrag en interactie  
D4 Seksualiteit  D4 Seksualiteit  
D5 Interactie in ecosystemen  D5 Interactie in ecosystemen  
 
Domein E Reproductie 
Subdomein Leerdoel 
E1 DNA-replicatie  E1 DNA-replicatie 
E2 Levenscyclus van de cel  E2 Levenscyclus van de cel 
E3 Reproductie van het organisme E3.1 Reproductie van het organisme: Voortplanting 

E3.2 Reproductie van het organisme: Erfelijke eigenschap  
 
Domein F Evolutie 
Subdomein Leerdoel 
F1 Selectie  F1 Selectie  
F2 Soortvorming  F2 Soortvorming  
F3 Biodiversiteit F3 Biodiversiteit 
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Economie 
 
 
 
Voor het vak economie voor vmbo zijn naast de domeinen voor het centrale examen ook de domeinen 
vallende onder het schoolexamen meegenomen binnen K4 t/m K8. De leerdoelen zijn gekoppeld aan de 
verschillende exameneenheden waar diverse begrippen in naar voren komen.  
 
Voor havo en vwo is ervoor gekozen om ook de schoolexamendomeinen B en C mee te nemen, en daarna 
de centraal geëxamineerde domeinen D tot en met I. De leerdoelen komen overeen met de domeinen en 
concepten in de syllabus.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de subdomeinen zie de verschillende syllabi van het vak 
economie op www.examenblad.nl. 
 
  
Economie vmbo 
 
Exameneenheid K4A - consumptie 
Leerdoelen Begrippen 

K4A.1 - Kopen en ruilen - basis- en luxebehoeften 
- prioriteiten 
- zelfvoorziening en collectieve voorzieningen  
- directe en indirecte ruil 
- functies van geld 
- debet- en creditsaldo 

K4A.2 - Inkomen en  
      inkomensverschillen  

Vormen van inkomen 
- inkomensverschillen en Lorenzcurve  
- machtspositie consument en producent  
- positie van jonge consumenten 

K4A.3 - Kopen is kiezen - behoeften 
- prioriteiten 
- budgetten 
- sociale beïnvloeding 
- positief en negatief extern effect 
- huishoudontvangsten en uitgaven 
- vaste lasten 
- overschot en tekort 
- rekenen met tijd/geld 
- instanties als Nibud en Consumentenbond 
- reservering en afschrijving: km-prijs/kosten vervoer, indexcijfers  
  SE: vergelijkend warenonderzoek 

K4A.4 - Geld over en tekort - spaar- en leenmotieven 
- rekenen met rente 
- vragers, aanbieders van geld en de rol van banken 
- enkelvoudige en samengestelde rente 

K4A.5 - Informatie voor consumenten - consumentengedrag  
- consumenteninformatie 
- marketing, soorten reclame, technologische ontwikkelingen 
- gevolgen voor budget, werkgelegenheid, milieu 
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Exameneenheid K4B - Consumptie en consumentenorganisaties 
Leerdoel Begrippen 

K4B.1 - Wonen en verzekeren - verzekeringen, risico en informatie premies 
- voor- en nadelen van verschillende vormen van huisvesting 

 
Exameneenheid K5A - arbeid en productie 

Leerdoel Begrippen 
K5A.1 - Bedrijfsleven - afzet, omzet, prijs 

- bedrijfskosten 
- bruto- en nettowinst 
- marktaandeel 
- btw 
- afschrijvingskosten 
- vaste en variabele kosten 

K5A.2 - Productie en Werk - innovatie en loonkosten  
- bedrijfstijd, arbeidstijd 
- scholing en omscholing 
- beloningen en arbeidstijd 
- kinderopvang, voorlichting, thuiswerken, emancipatie 
- mechanisatie en automatisering 
- arbeidsproductiviteit en welvaart 

K5A.3 - Arbeidsmarkt - beroepsbevolking 
- vraag naar arbeid 
- aanbod van arbeid 
- werkloosheid, conjunctureel, seizoenswerkloosheid,  
  frictiewerkloosheid 
- geschoolde en ongeschoolde arbeid 
- betaalde en onbetaalde arbeid 

K5A.4 - Conjuncturele  
      verschijnselen 

- bestedingen: consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en  
  export 
- loonprijs-spiraal 
- vicieuze cirkel 
- structuur 
- carrière-opbouw 
- WW-uitkering 

K5A.5 - Ondernemingsvormen GT) - juridische ondernemingsvormen: stichting, eenmanszaak, vof, bv en nv 
- aansprakelijkheid en verschillen tussen ondernemingsvormen 
- vormen van beleggen 
- risico van beleggen 
- vormen samenwerking: fusie, overname, kartel 
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Exameneenheid K5B - Arbeid en bedrijfsleven 
Leerdoel Begrippen 
K5B.1 - Arbeid en bedrijfsleven - werkgever, werknemer, arbeidsvoorwaarden 

- cao 
- minimumloon 
- arbeidstijdenwet, proeftijd, opzegtermijn 
- bedrijfskolom, primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector 
- productiefactoren, arbeidsintensief, kapitaalintensief 

Exameneenheid K6 - Overheid en bestuur 
Leerdoel Begrippen 
K6.1 - Collectieve sector - collectieve en individuele goederen 

- rijksbegroting 
- (de)regulering 
- bezuinigingen, nationalisering 
- volksverzekeringen en werknemersverzekeringen 
- SER, CPB, CBS 
- gevolgen vergrijzing voor sociale zekerheid 

K6.2 - Belastingen - btw 
- accijns 
- directe belastingen zoals loon- en inkomstenbelasting 
- OZB en gemeentelijke belastingen 
- motorrijtuigenbelasting 

 
Exameneenheid K7 - Internationale ontwikkelingen 
Leerdoel Begrippen 
K7.1 - Nederland in het buitenland - import, export, importwaarde en exportwaarde 

- wisselkoers 
- open en gesloten economie 
- interne en externe waarde 

K7.2 - De Europese Unie - concurrentiepositie 
- protectionisme: invoerrecht, quotum, exportsubsidie 
- EU en EMU 
- vrij verkeer 
- economische politiek 
- ECB 

K7.3 - Ontwikkelingslanden - inkomen per hoofd 
- werkloosheid 
- ondervoeding, bevolkingsgroei, analfabetisme, technische ontwikkelingen,  
  eenzijdige economie, monoculturen 
- tekorten aan kennis, scholing etc. 
- vicieuze cirkel 
- armoede 
- noodhulp en structurele hulp 
- IMF, wereldbank 

K7.4 - Internationale samenwerking - vermindering invoerrechten 
- grondstoffen 
- relatieve en absolute zin hulp 
- economische politiek 
- afspraken 
- buitenlandse investeringen 
- effecten op inkomen, werkgelegenheid en bestedingen 
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Exameneenheid K8 - Natuur en Milieu 
Leerdoel Begrippen 
K8.1 - Natuur en Milieu - bevolkingsgroei, inkomen, productie 

- beslag schaarse grondstoffen, vervuiling lucht, water en bodem 
- milieueffecten productie 
- milieuvriendelijke productie 
- voorlichting, hergebruik 
- internationale samenwerking 

 
 
Economie havo 
 
Domein  Leerdoel 
B - Schaarste B - Schaarste 
C - Ruil C - Ruil 
D - Markt D1.1 - Marktmechanisme als bepaler van marktuitkomsten 

D1.2 - Markten, kenmerken van goederen en elasticiteiten 
D1.3 - Markten, optimalisatie van kostenstructuur 
D2 - Marktvormen en macht 
D3, D4 - Marktmacht, marktfalen en welvaart 

E - Ruilen over tijd E1 - Ruilen over tijd van gezinnen en bedrijven 
E2 - Ruilen over tijd van de overheid en pensioenen 

F - Samenwerken en onderhandelen F - Speltheorie 
G - Risico en informatie G1, G2 - Risico, informatie en verzekeren 

G3, G4 - Risico in bedrijf, risico en beleggen 
H - Welvaart en groei H1.1 - Welvaart 

H2 - Economische groei 
H1.2 - Inkomensverdeling 

I - Goede tijden, slechte tijden I1, I2 - Conjuncturele verschijnselen en registratie 
I2, I3 - Conjunctuurbeleid 
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Economie vwo 
 
Domein  Leerdoel 
B - Schaarste B - Schaarste 
C - Ruil C - Ruil 
D - Markt D1.1 - Marktmechanisme als bepaler van marktuitkomsten 

D1.2 - Markten, kenmerken van goederen en elasticiteiten 
D1.3 - Markten, optimalisatie van kostenstructuur 
D2 - Marktvormen en macht 
D3 - Marktmacht, marktfalen en welvaart 

E - Ruilen over tijd E1 - Ruilen over tijd van gezinnen en bedrijven 
E2 - Ruilen over tijd van de overheid en pensioenen 

F - Samenwerken en onderhandelen F1 - Speltheorie 
F2 - Suboptimale situaties 

G - Risico en informatie G1, G2, G3 - Risico en informatie in een bedrijf 
G1, G4 - Risico verzekeren 
G5 - Risico en beleggen 

H - Welvaart en groei H1, H2 - Algemeen evenwicht en meten van welvaart 
H2, H3 - Meten van welvaart en buitenland 
H2 - Verdeling van welvaart 
H3 - Economische groei en welvaart 

I - Goede tijden, slechte tijden I1, I2 - Conjuncturele verschijnselen en registratie 
I2, I3 - Conjunctuurbeleid 
I4 - Monetair beleid 

 
  



24  



25  

Geschiedenis 
 
 
 
Voor het vak geschiedenis havo en vwo is ervoor gekozen om de toetsen te maken voor de kenmerkende 
aspecten, gecombineerd met vaardigheden uit Domein A van de syllabus. Een leerdoel is derhalve een 
combinatie van één tijdvak (met de daarbij behorende kenmerkende aspecten) en een selectie uit de 
vaardigheden die horen bij historisch denken en redeneren. Binnen een tijdvak wordt dan getoetst of de 
leerling de kenmerkende aspecten herkent en/of kan toepassen. Daarnaast wordt getoetst of de leerlingen 
de vaardigheden causaliteit, bron en vraagstelling, continuïteit en verandering, standplaats beheersen. 
 
In de praktijk krijgen de leerlingen per tijdvak over elk van de daarbij behorende kenmerkende aspecten 
twee vragen te beantwoorden. In elke vraag wordt ook één van de vaardigheden getoetst. De rapportage 
geeft aan in welke mate de leerlingen de kenmerkende aspecten per tijdvak herkennen/ toepassen. 
Aanvullend kan worden aangegeven welke mate van beheersing de leerling heeft voor een vaardigheid. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de kenmerkende aspecten en de vaardigheden zie de 
verschillende syllabi van het vak geschiedenis op www.examenblad.nl. 
 
 
Geschiedenis havo 
 
Tijdvak Kenmerkend aspect Vaardigheid 
01 - tijdvak 1 01 - de levenswijze van jagers-verzamelaars v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
02 - het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen v1 - causaliteit  

v3 - continuïteit en verandering 
03 - het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
02 - tijdvak 2 04 - ontwikkeling wetenschappelijk denken; denken in Griekse stadstaat v2 - bron en vraagstelling 

05 - klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

06 - groei Romeins imperium; verspreiding Grieks-Romeinse cultuur in Europa v1 - causaliteit  
v2 - bron en vraagstelling 

07 - confrontatie Grieks-Romeinse en Germaanse cultuur Noordwest-Europa v2 - bron en vraagstelling 
08 - ontwikkeling jodendom en christendom als eerste monotheïstische  
       godsdiensten 

v2 - bron en vraagstelling  
v4 - standplaats 

03 - tijdvak 3 09 - de verspreiding van het christendom in geheel Europa v1 - causaliteit  
v4 - standplaats 

10 - het ontstaan en de verspreiding van de islam v1 - causaliteit 
11 - vervanging agrarisch-urbane cultuur West-Europa door zelfvoorzienende  
       agrarische cultuur 

v1 - causaliteit 

12 - het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur v1 - causaliteit  
v3 - continuïteit en verandering 

04 - tijdvak 4 13 - opkomst handel, ambacht als basis voor herleven agrarische-urbane  
       samenleving 

v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

14 - opkomst stedelijke burgerij en zelfstandigheid steden v1 - causaliteit  
v3 - continuïteit en verandering 

15 - conflict christelijke wereld over primaat wereldlijke of geestelijke macht v2 - bron en vraagstelling 
16 - expansie christelijke wereld o.a. in vorm van kruistochten v2 - bron en vraagstelling  

v3 - continuïteit en verandering 
17 - begin van staatsvorming en centralisatie v3 - continuïteit en verandering  

v4 - standplaats 
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Tijdvak Kenmerkend aspect Vaardigheid 
05 - tijdvak 5 18 - het begin van de Europese overzeese expansie v2 - bron en vraagstelling  

v4 - standplaats 
19 - mens- en wereldbeeld renaissance; nieuwe wetenschappelijk  
       belangstelling 

v4 - standplaats 

20 - hernieuwde oriëntatie op erfgoed van klassieke oudheid v2 - bron en vraagstelling  
v4 - standplaats 

21 - protestantse reformatie; splitsing christelijke kerk West-Europa v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

22 - conflict in Nederlanden; stichting Nederlandse staat v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

06 - tijdvak 6 23 - het streven van vorsten naar absolute macht v4 - standplaats 
24 - plaats staatkundig opzicht en bloei economie, cultuur Nederlandse  
       Republiek 

v1 - causaliteit  
v2 - bron en vraagstelling 

25 - wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en begin 
       wereldeconomie 

v1 - causaliteit  
v2 - bron en vraagstelling 

26 - wetenschappelijke revolutie v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

07 - tijdvak 7 27 - rationeel optimisme, verlicht denken toegepast op hele samenleving v1 - causaliteit 
v4 - standplaats 

28 - voortbestaan ancien régime; vorm vorstelijk bestuur v1 - causaliteit  
v4 - standplaats 

29 - uitbouw Europese overheersing en opkomst abolitionisme v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

30 - democratische revoluties westerse landen v1 - causaliteit 
v4 - standplaats 

08 - tijdvak 8 31 - industriële revolutie als basis industriële samenleving westen v2 - bron en vraagstelling  
v3 - continuïteit en verandering 

32 - discussies over de sociale kwestie v3 - continuïteit en verandering 
v4 - standplaats 

33 - moderne vorm van imperialisme i.v.m. industrialisatie v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

34 - opkomst van emancipatiebewegingen v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

35 - democratisering, deelname steeds meer m/v aan politiek v2 - bron en vraagstelling  
v3 - continuïteit en verandering 

36 - opkomst politiek-maatschappelijke stromingen v1 - causaliteit 
v4 - standplaats 

09 - tijdvak 9 37 - rol propaganda-, communicatiemiddelen; vormen massaorganisatie v2 - bron en vraagstelling  
v4 - standplaats 

38 - het in de praktijk brengen totalitaire ideologieën communisme, fascisme v4 - standplaats 
39 - crisis van het wereldkapitalisme v2 - bron en vraagstelling 
40 - voeren van twee wereldoorlogen v1 - causaliteit  

v2 - bron en vraagstelling 
41 - racisme en discriminatie leidden tot genocide, in het bijzonder op joden v3 - continuïteit en verandering  

v4 - standplaats 
42 - Duitse bezetting van Nederland v1 - causaliteit 

v4 - standplaats 
43 - verwoestingen massavernietigingswapens; burgerbevolking bij  
       oorlogvoering 

v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

44 - vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 
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Tijdvak Kenmerkend aspect Vaardigheid 
10 - tijdvak 
10 

45 - verdeling wereld in twee blokken, in greep van wapenwedloop v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

46 - dekolonisatie die eind maakte aan westerse hegemonie in wereld v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

47 - eenwording van Europa v1 - causaliteit  
v4 - standplaats 

48 - toenemende westerse welvaart i.v.m. sociaal-culturele veranderings- 
       processen 

v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

49 - ontwikkeling pluriforme en multiculturele samenlevingen v1 - causaliteit  
v3 - continuïteit en verandering 
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Geschiedenis vwo 
 
Tijdvak Kenmerkend aspect Vaardigheid 
01 - tijdvak 1 01 - de levenswijze van jagers-verzamelaars v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
02 - het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
03 - het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen v1 - causaliteit 

v3 - continuïteit en verandering 
02 - tijdvak 2 04 - ontwikkeling wetenschappelijk denken; denken in Griekse stadstaat v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
05 - klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
06 - groei Romeins imperium; verspreiding Grieks-Romeinse cultuur in Europa v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
07 - confrontatie Grieks-Romeinse en Germaanse cultuur Noordwest-Europa v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
08 - ontwikkeling jodendom en christendom als eerste monotheïstische  
       godsdiensten 

v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

03 - tijdvak 3 09 - de verspreiding van het christendom in geheel Europa v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

10 - het ontstaan en de verspreiding van de islam v1 - causaliteit 
v4 - standplaats 

11 - vervanging agrarisch-urbane cultuur West-Europa door zelfvoorzienende  
       agrarische cultuur 

v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

12 - het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

04 - tijdvak 4 13 - opkomst handel, ambacht als basis voor herleven agrarisch-urbane  
       samenleving 

v3 - continuïteit en verandering 
v4 - standplaats 

14 - opkomst stedelijke burgerij en zelfstandigheid steden v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

15 - conflict christelijke wereld over primaat wereldlijke of geestelijke macht v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

16 - expansie christelijke wereld o.a. in vorm van kruistochten v2 - bron en vraagstelling 
17 - begin van staatsvorming en centralisatie v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
05 - tijdvak 5 18 - het begin van de Europese overzeese expansie v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
19 - mens- en wereldbeeld renaissance; nieuwe wetenschappelijk belangstelling v4 - standplaats 
20 - hernieuwde oriëntatie op erfgoed van klassieke oudheid v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
21 - protestantse reformatie; splitsing christelijke kerk West-Europa v2 - bron en vraagstelling 
22 - conflict in Nederlanden; stichting Nederlandse staat v4 - standplaats 

06 - tijdvak 6 23 - het streven van vorsten naar absolute macht v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

24 - plaats staatkundig opzicht en bloei economie, cultuur Nederlandse  
       Republiek 

v1 - causaliteit 

25 - wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en begin  
       wereldeconomie 

v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

26 - wetenschappelijke revolutie v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 
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Tijdvak Kenmerkend aspect Vaardigheid 
07 - tijdvak 7 27 - rationeel optimisme, verlicht denken toegepast op hele samenleving v4 - standplaats 

28 - voortbestaan ancien régime; vorm vorstelijk bestuur v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

29 - uitbouw Europese overheersing en opkomst abolitionisme v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

30 - democratische revoluties westerse landen v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

08 - tijdvak 8 31 - industriële revolutie als basis industriële samenleving westen v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

32 - discussies over de sociale kwestie v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

33 - moderne vorm van imperialisme i.v.m. industrialisatie v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

34 - opkomst van emancipatiebewegingen v1 - causaliteit 
v3 - continuïteit en verandering 

35 - democratisering, deelname steeds meer m/v aan politiek v2 - bron en vraagstelling 
36 - opkomst politiek-maatschappelijke stromingen v3 - continuïteit en verandering 

v4 - standplaats 
09 - tijdvak 9 37 - rol propaganda-, communicatiemiddelen; vormen massaorganisatie v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
38 - in de praktijk brengen totalitaire ideologieën communisme, fascisme v1 - causaliteit 

v4 - standplaats 
39 - crisis van het wereldkapitalisme v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
40 - voeren van twee wereldoorlogen v1 - causaliteit 

v2 - bron en vraagstelling 
41 - racisme en discriminatie leidden tot genocide, in het bijzonder op joden v2 - bron en vraagstelling 

v3 - continuïteit en verandering 
42 - Duitse bezetting van Nederland v2 - bron en vraagstelling 

v4 - standplaats 
43 - verwoestingen massavernietigingswapens; burgerbevolking bij 
oorlogvoering 

v3 - continuïteit en verandering 
v4 - standplaats 

44 - vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

10 - tijdvak 
10 

45 - verdeling wereld in twee blokken, in greep van wapenwedloop v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

46 - dekolonisatie die eind maakte aan westerse hegemonie in wereld v2 - bron en vraagstelling 
v4 - standplaats 

47 - eenwording van Europa v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 

48 - toenemende westerse welvaart i.v.m. sociaal-culturele veranderings- 
       processen 

v2 - bron en vraagstelling 
v3 - continuïteit en verandering 

49 - ontwikkeling pluriforme en multiculturele samenlevingen v1 - causaliteit 
v2 - bron en vraagstelling 
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Natuur- en scheikunde 
 
 
 
Voor het vak natuur- en scheikunde 1 en 2 zijn de leerdoelen gekoppeld aan de subdomeinen en de 
exameneenheden.  
 
Voor meer informatie over de inhoud van de subdomeinen en exameneenheden zie de verschillende syllabi 
van het vak natuur- en scheikunde op www.examenblad.nl. 
 
 
Natuur- en scheikunde 1 
 
Exameneenheid K4 Stoffen en eigenschappen van stoffen en materialen (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K4.1 eigenschappen Je kunt een verband leggen tussen soorten materialen, hun eigenschappen 

en praktische toepassingen in het dagelijks leven en bij beroepssituaties.  
K4.2 zinken, zweven, drijven Je kunt uitleggen wanneer een voorwerp zinkt, zweeft of drijft; 

uitleggen waarom een voorwerp zinkt, zweeft of drijft: dichtheid 
K4.3 stoffen herkennen Je kunt stoffen herkennen en onderscheiden aan de hand van 

eigenschappen. 
K4.4 gevaren en veiligheid Je kunt uitleggen welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich 

meebrengt, hoe deze gevaren worden aangegeven en hoe deze gevaren 
zijn tegen te gaan. 

K4.5 milieueffecten Je kunt uitleggen hoe bij de keuze van stoffen en materialen rekening kan 
worden gehouden met effecten op het milieu. 

K4.6 gebruik grondstoffen Je kunt uitleggen wat de gevolgen zijn voor het milieu van het gebruik van 
grondstoffen en de productie van afvalstoffen. 

K4.7 omgaan met afval Je kunt manieren noemen om verantwoord met afval om te gaan. 
K4.8 reacties en processen Je kunt ten minste de volgende processen uit het dagelijkse leven 

herkennen als een natuurkundig proces of een chemische reactie. 
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Exameneenheid K5 Elektrische energie (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K5.1 onderdelen Je kunt in elektrische schakelingen de onderdelen naar aard en functie 

onderscheiden en de symbolen ervan herkennen. 
K5.2 stroomkringen Je kunt het principe van een gesloten stroomkring toepassen in serie- en 

parallelschakelingen. 
K5.3 beveiligingen De kandidaat kan uitleggen hoe een stroomkring beveiligd kan worden en 

op welke principes de beveiliging berust. 
K5.4 geleiders, isolatoren Je kunt het onderscheid uitleggen tussen geleiders en isolatoren in 

praktische toepassingen. 
K5.5 schakelschema's Je kunt schema’s van schakelingen gebruiken, interpreteren en 

aanpassen, en de werking van de componenten verklaren. 
K5.6 serie en parallel Je kunt in serieschakelingen en in parallelschakelingen een relatie leggen 

tussen spanning en stroom en hiermee berekeningen uitvoeren.  
K5.7 capaciteit Je kunt de gebruikstijd van een batterij/accu bepalen aan de hand van de 

capaciteit.  
K5.8 vermogen en energie Je kunt het vermogen van apparaten, het totale vermogen en het 

energieverbruik berekenen in serieschakelingen en parallelschakelingen. 
K5.9 energiegebruik, kosten Je kunt het totale energiegebruik van elektrische apparaten meten met een 

kWh-meter en energiekosten berekenen.  
K5.10 keuze apparaat Je kunt een beargumenteerde keuze maken uit gelijksoortige elektrische 

apparaten ten aanzien van energiegebruik, rendement, capaciteit, 
levensduur en veiligheid. 

K5.11 magnetisme Je kent basisbegrippen van magnetisme en je kunt ze toepassen bij de 
dynamo, transformator, luidspreker, relais en reedcontact. 

K5.12 dynamo Je kunt de onderdelen van een dynamo benoemen en beschrijven hoe 
hiermee elektrische energie kan worden opgewekt. 

K5.13 transformator Je kunt de onderdelen van een transformator benoemen, hiermee de 
werking van de transformator uitleggen en toepassingen geven.  

 
Exameneenheid K6 Verbranden en verwarmen (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K6.1 warmtebronnen Je kunt de warmtebronnen en meetinstrumenten herkennen. 
K6.2 warmtetransport Je kunt uitleggen hoe transport van warmte plaatsvindt.  
K6.3 Kelvin en Celsius Je kunt temperatuur, tijd en warmte op verschillende manieren gebruiken. 
K6.4 warmte-isolatie Je kunt de werking van warmte-isolerende maatregelen uitleggen, bij ten 

minste: isoleerkan, spouwmuurisolatie, bouwmaterialen, radiatorfolie, 
handgrepen van pannen, dubbele beglazing. 

K6.5 energiegebruik Je kunt de milieu- en gezondheidseffecten noemen die kunnen optreden 
als gevolg van energiegebruik. 

K6.6 energie omzetten Je kunt toelichten dat de ene vorm van energie omgezet kan worden in een 
andere vorm van energie en hierover berekeningen uitvoeren. 
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Exameneenheid K7 Licht en beeld (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K7.1 lichtbundels 
 

Je kunt beschrijven hoe bij het zien, lichtbundels van een directe of 
indirecte lichtbron in het oog vallen. 

K7.2 kleuren Je kunt de zichtbare kleuren van het licht noemen. 
K7.3 straling Je kunt toelichten dat licht een vorm van straling is en toepassingen 

noemen van vormen van straling waarvoor het oog niet gevoelig is. 
K7.4 absorptie, reflectie Je kunt verklaren hoe kleuren zichtbaar worden bij opvallend licht. 
K7.5 vlakke spiegel 
 

Je kunt beschrijven hoe licht door een vlakke spiegel wordt teruggekaatst. 

K7.6 soorten lenzen Je kunt positieve en negatieve lenzen onderscheiden. 
K7.7 beeld positieve lens 
 

Je kunt een afbeelding maken met een positieve lens en de begrippen 
voorwerpsafstand en beeldafstand toelichten. 

K7.8 lenzen en apparaten Je kunt apparaten noemen waarin positieve lenzen worden toegepast. 
K7.9 brandpuntsafstand Je kunt de brandpuntsafstand van een positieve lens vaststellen. 
K7.10 menselijk oog 
 

Je kunt aan de hand van een tekening, foto of demoproef beeldvorming 
herkennen bij het menselijk oog.  

 
Exameneenheid K8 Geluid (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K8.1 kenmerken geluid Je kunt de begrippen toepassen die een geluid kenmerken. 
K8.2 geluidsbron, ontvanger 
 

Je kunt uitleggen dat geluid ontstaat bij een geluidsbron, zich uitbreidt door 
een tussenstof en waargenomen kan worden door een ontvanger, hiervan 
toepassingen herkennen en berekeningen met de geluidssnelheid in 
verschillende tussenstoffen uitvoeren. 

K8.3 toonhoogte/frequentie  Je kunt de verandering van de toonhoogte/frequentie van een 
snaarinstrument in verband brengen met de lengte en de spankracht in de 
snaar (kwalitatief). 

K8.4 trillingstijd/frequentie 
 

Je kunt aan de hand van een oscilloscoopbeeld of een beeld gemaakt met 
de computer de trillingstijd van een toon bepalen en de frequentie 
berekenen. 

K8.5 geluidssterkte 
 

Je kunt metingen van geluidssterkte interpreteren en bronnen van 
geluidshinder aangeven. 

K8.6 gezondheidsschade Je kunt de mogelijke gezondheidsschade in verband brengen met de 
geluidssterkte en tijdsduur en suggesties doen voor maatregelen tegen 
geluidshinder. 

K8.7 luidspreker 
 

Je kunt de onderdelen van een luidspreker benoemen en hiermee de 
werking van de luidspreker uitleggen. 
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Exameneenheid K9 Kracht en veiligheid (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K9.1 soorten krachten 
 

Je kunt verschillende soorten krachten herkennen en hiervan de werking 
en toepassing beschrijven. 

K9.2 hefbomen 
 

Je kunt bij hefbomen in evenwicht uitleggen op welke manier met een 
kleine kracht een grote kracht wordt uitgeoefend en omgekeerd en hiervan 
voorbeelden geven. 

K9.3 katrollen en takels 
 

Je kunt uitleggen hoe bij een katrol de richting van de kracht omgekeerd 
kan worden en de grootte van de kracht verminderd kan worden. 

K9.4 gemiddelde snelheid 
 

Je kunt de gemiddelde snelheid berekenen van een bewegend voorwerp. 

K9.5 diagrammen Je kunt (s,t) en (v,t)diagrammen van bewegingen maken en in samenhang 
interpreteren. 

K9.6 krachten 
 

Je kunt de krachten herkennen en samenstellen die een rol spelen bij een 
beweging langs een rechte weg. 

K9.7 traagheid Je kunt verschijnselen van traagheid verklaren, die zich bij 
snelheidsverandering voordoen. 

K9.8 veiligheid 
 

Je kunt de werking van constructies uitleggen die de nadelige effecten van 
een botsing verminderen. 

K9.9 invloed veiligheid 
 

Je kunt omstandigheden herkennen die invloed hebben op de veiligheid 
tijdens het rijden. 

K9.10 druk Je kunt de druk van een voorwerp berekenen. 
 
Exameneenheid K10 Bouw van de materie (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K10.1 moleculen en atomen 
 

Je kunt de bouw van stoffen en materialen beschrijven in termen van 
moleculen en atomen. 

K10.2 fasen 
 

Je kunt de fasen waarin een stof kan voorkomen beschrijven in termen van 
moleculen. 

K10.3 bouw atoom 
 

Je kunt de bouw van een atoom beschrijven als een kern met protonen en 
neutronen met daaromheen een elektronenwolk. 

 
Exameneenheid K11 Straling en stralingsbescherming (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K11.1 ioniserende straling 
 

Je kunt bronnen van ioniserende straling en soorten ioniserende straling 
noemen. 

K11.2 radioactief afval 
 

Je kunt radioactief verval beschrijven als het veranderen van atoomkernen. 

K11.3 toepassing straling 
 

Je kunt toelichten welke rol straling speelt bij tracers, röntgenfotografie en 
bestraling. 

K11.4 blootstelling 
 

Je kunt de werking uitleggen van maatregelen tegen ongewenste 
blootstelling aan straling en tegen het opnemen van radioactieve stoffen. 

K11.5 effecten 
 

Je kunt maatregelen noemen om nadelige effecten van het gebruik van 
straling en radioactieve stoffen voor mens en milieu te beperken. 
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Exameneenheid K12 Het weer (KB-GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
K12.1 thermometers Je kunt de temperatuur meten en de werking van een thermometer 

verklaren en een systeem ontwerpen waarin thermometers 
betrouwbaar geijkt kunnen worden. 

K12.2 luchtdruk Je kunt de luchtdruk meten en in verband brengen met de hoogte ten 
opzichte van het aardoppervlak. 

K12.3 wolken en neerslag Je kunt het ontstaan van wolken en neerslag beschrijven met behulp 
van fasen en faseovergangen. 

K12.4 bliksem Je kunt het verschijnsel bliksem in verband brengen met elektrische 
spanning en met elektrische stroom. 

 
Exameneenheid V1 Veiligheid in het verkeer (GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
V1.1 verkeer en veiligheid Je kunt berekeningen maken en redeneringen uitvoeren waarbij 

natuurkundige begrippen en formules worden toegepast in situaties van 
verkeer en veiligheid. 

V1.2 gegevens verwerken Je kunt uit bronnen over bewegingen of botsingen, gegevens verzamelen 
en verwerken. 

 
Exameneenheid V2 Constructies (GL/TL) 
Subdomein Leerdoel 
V2.1 krachten, nettokracht Je kunt in constructies optredende krachten onderscheiden, hierbij 

aangeven welke krachten op welk voorwerp worden uitgeoefend en de 
nettokracht op een voorwerp aangeven of berekenen. 

V2.2 vectorvoorstellingen Je kunt een kracht weergeven als een vector en hiermee krachten 
samenstellen en ontbinden in constructies. 

V2.3 massamiddelpunt Je kunt een kracht weergeven als een vector en hiermee krachten 
samenstellen en ontbinden in constructies. 

V2.4 constructies Je kunt berekeningen maken en redeneringen uitvoeren waarbij 
natuurkundige begrippen en formules worden toegepast in constructies. 
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Natuur- en scheikunde 2 
 
1. Stoffen 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
1.1 bouw van stoffen: moleculen, atomen, 

ionen 
stoffen zijn opgebouwd uit moleculen, atomen of ionen; moleculen 
zijn opgebouwd uit atomen (K11-1 en K11-2) 

1.2 indeling van stoffen ontleedbare stoffen/verbindingen, niet-ontleedbare stoffen, zouten, 
moleculaire stoffen, atomaire stoffen, metalen (K10-12) 

1.3 namen en symbolen atomen de notatie en namen van: Ag, Al, Ar, Au, Ba, Br, C, Ca, Cd, Cl, Cr, 
Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, N, Na, Ne, Ni, O, P, Pb, Pt, S, Si, 
Sn, Zn (K11-7) 

1.4 namen en symbolen ionen notaties en namen van: Ag+, Al3+, Ba2+, Br–, Ca2+, Cl–, CO32–, Cu2+, 
F–, Fe2+, Fe3+, H+, I–, K+, Mg2+, Na+, NH4+, NO3–, O2–, O–, Pb2+, 
PO43–, S2–, Sn2+, SO42–, Zn2+ (K11-9) 

1.5 moleculaire stoffen: rationele namen en 
formules 

uitleggen wat de formule van een moleculaire stof aangeeft en de 
aanduidingen mono, di, tri , tetra en penta gebruiken bij de 
naamgeving en het opstellen van molecuulformules (K11- 3) 

1.6 zouten: rationele namen en formules de naam en formule van een zout opschrijven als de namen of 
formules van de ionen gegeven zijn; Romeins cijfer in de naam; de 
formules van de ionen opschrijven als de naam of formule van het 
zout gegeven is (K11-4 en K11-5) 

2.1 stofeigenschappen fase bij normale druk en kamertemperatuur, kleur, geur, 
oplosbaarheid in water, kookpunt, smeltpunt, elektrische geleiding; 
stofeigenschappen van koolstofdioxide: kleurloos en reukloos; 
koolstofmono-oxide: kleurloos en reukloos; oplossing van 
koper(II)zout: blauw  (K10-1)  

 
2. Stofkenmerken 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
2.1 stofeigenschappen fase bij normale druk en kamertemperatuur, kleur, geur, 

oplosbaarheid in water, kookpunt, smeltpunt, elektrische geleiding; 
stofeigenschappen van koolstofdioxide: kleurloos en reukloos; 
koolstofmono-oxide: kleurloos en reukloos; oplossing van 
koper(II)zout: blauw  (K10-1)  

2.2 aggregatietoestanden en 
faseovergangen 

de toestand van een stof beschrijven m.b.v. moleculen, atomen en 
ionen; toestandsaanduidingen; temperatuur, volume  (K10-12) 

2.3 zuivere stoffen en mengsels zuivere stof: smelt-/stol- en kookpunt; mengsel: smelt-/stol- en 
kooktraject; zuivere stof en mengsel beschrijven m.b.v. moleculen, 
atomen en ionen (K10-3 en K10-12) 

2.4 soorten mengsels emulsie, suspensie, schuim, rook, nevel, legering, oplossing; van 
bepaalde mengsels de hoofdbestanddelen noemen: drinkwater, 
melk, limonade, wijn, bier, jenever, spiritus, azijn, reinigingscrème, 
tandpasta, shampoo en lucht; amalgaam,  brons, messing, soldeer; 
Binas-tabel 37. (K10-5 en K10-4) 

2.5 scheidingsmethoden (theorie) filtreren, bezinken, extraheren, adsorptie, destilleren, indampen; 
verschil in stofeigenschap; filtraat, bezinksel, destillaat, residu 
(V2A) 
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3. Soorten water 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
3.1 soorten water verschillen en overeenkomsten tussen drinkwater, zeewater, 

regenwater, oppervlaktewater en grondwater; verschillen in 
concentratie per stof waarin stoffen in drinkwater mogen 
voorkomen; methoden voor de productie en distributie van 
drinkwater beschrijven  (K4-5, K7-1 en K7-2)  

3.2 hard water en ontharden hard en zacht water; ketelsteen, gebruik van wasmiddelen, 
vorming van kalkzeep; ontharden door: koken van water, 
ionenwisselaar, waterontharder, neerslagreactie (K7-4) 

3.3 zeep en wassende werking; 
reinigingsmiddelen  

betekenis en functie van water als oplosmiddel en/of spoelmiddel; 
was-, reinigings- en oplosmiddelen: werking en toepassing; 
mengbaarheid, hydrofiel, hydrofoob en emulgator (K7-3 en K8) 

 
4. Verbrandingen 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
4.1 verbrandingsverschijnselen, 

verbrandingsvoorwaarden en 
blusmiddelen 

verschijnselen: rook, roet, vlam, vonk, warmteontwikkeling; 
voorwaarden:  aanwezigheid van brandstof en zuurstof, 
ontbrandingstemperatuur; blusmiddelen: water, zand, schuim, 
koolstofdioxide, blusdeken (K5-1 en K5-2) 

4.2 volledige en onvolledige verbranding; 
koolwaterstoffen, fossiele brandstoffen; 
milieueffecten 

fossiele brandstoffen: steenkool, cokes ; koolwaterstoffen: aardgas 
(methaan), benzine; onvolledige verbranding: o.a. koolstofmono-
oxide (giftig) en koolstof; volledige verbranding: o.a. 
koolstofdioxide en water; de milieueffecten als gevolg van uitstoot 
van SO2 (zure regen), NOx (zure regen), CO2 (broeikaseffect), 
CFK's (aantasting ozonlaag)  (K5-3 en K5-4) 

4.3 raffineren van aardolie bewerking van aardolie in raffinaderijen: destillatie, kraken, 
brandstoffen: lpg, benzine, kerosine, diesel, stookolie, andere 
producten: asfaltbeton, kunststoffen (polymerisatie van 
monomeren tot polymeren, thermoharders en thermoplasten), 
smeermiddelen, medicijnen; polymeren: vorming, voordelen en 
toepassingen (K5-5 en K9) 
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5. Chemische reacties 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
5.1 reactievergelijkingen opstellen met 

gegeven formules 
scheikundige reacties beschrijven als hergroepering van atomen 
of ionen; toestandsaanduidingen; van een reactie waarvan de 
formules van de beginstoffen en de formules van de reactie-
producten gegeven zijn, de reactievergelijking opschrijven (K10-7 , 
K10-12, K11-6) 

5.2 reactievergelijkingen opstellen met 
bekende stoffen (namen en/of 
formules) 

beginstoffen, reactieproducten; scheikundige reacties beschrijven 
als hergroepering van atomen of ionen; toestandsaanduidingen; 
van een reactie waarvan de triviale en/of rationele namen en 
formules van de beginstoffen en de reactieproducten gekend 
moeten zijn, de reactievergelijking opschrijven: water, waterstof-
peroxide, ammoniak, koolstofmono-oxide, koolstofdioxide, 
zwaveldioxide, zwaveltrioxide, zuurstof, waterstof, halogenen, 
soda, keukenzout, alcohol, glucose en andere in de syllabus 
genoemde stoffen (K10-2, K10-8, K10-12, K11-6) 

5.3 reactietypen en processen ontleden (elektrolyse, thermolyse, fotolyse), verbranden, 
neerslaan, oplossen, smelten, zuur basereacties (o.m. 
neutraliseren), polymerisatie (V2-1, K7-5, K9 en K10-12) 

5.4 reactiesnelheid de factoren noemen die invloed hebben op de snelheid van een 
reactie en uitleggen wat de invloed van die factoren is: soort stof, 
temperatuur, verdelingsgraad, katalysator, concentratie (K10-11) 

5.5 aantoningsreacties aantonen van de aanwezigheid van zuurstof, waterstof, water en 
koolstofdioxide; oplossing van koper(II)zout: blauw (K10-1, V2A) 

 
6. Chemisch rekenen 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
6.1 rekenen aan stoffen atoommassa, molecuulmassa, massapercentage, Binas-tabel 34 

(K3-5/6, V1A) 
6.2 rekenen aan reacties rekenen aan de hand van een reactievergelijking: de massa van 

een stof die bij een reactie betrokken is, berekenen als de massa's 
van de andere betrokken stoffen gegeven zijn; massaverhouding 
waarin stoffen bij een reactie betrokken zijn; gebruik van diagram 
of tabel om de massaverhouding af te leiden; berekenen welke 
beginstof in overmaat aanwezig is op basis van een gegeven 
massaverhouding en gegeven massa's van twee beginstoffen, 
Binas-tabel 34   (K3-5/6, K10-10 en V1A) 
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7. Zuren, basen en pH 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
7.1 zuren en basen - namen en formules zuren: HCl(g), HNO3(l), H2SO4(l), HAc(l) ; basen: NH3(g) , zouten 

met OH– , O2–, en met CO32– ; zure en basische oplossingen: 
zoutzuur: H+ en Cl– , verdund salpeterzuur: H+ en NO3– , verdund 
zwavelzuur (accuzuur): H+ en SO42– , koolzuurhoudend water: H+ 
en CO32– , azijn: H+ en Ac– , natronloog: Na+ en OH– , kalkwater: 
Ca2+ en OH– , ammonia: NH3 (K7-5 K7-6) 

7.2 zure en basische oplossingen - 
eigenschappen en toepassingen 

zure oplossingen: stroomgeleiding, vorming van waterstof aan de 
negatieve elektrode, etsende werking, kleuring van indicatoren, 
aantasting van kalksteen; basische oplossingen: stroomgeleiding, 
ontvettende werking, irriterend voor de huid, kleuring van 
indicatoren; toepassingen noemen van zuur-basereacties en 
hiervan de reactievergelijking opschrijven: neutraliseren, ontkalken 
(K7-7 en K10-9) 

7.3 pH en pH-schaal zuur, basisch, neutraal; verband tussen de concentratie van H+ of 
OH–en pH , pH-stijging en -daling ; pH en pH-schaal (K7-8 K7-9 
V2A) 

7.4 indicatoren lakmoespapier: zuur: blauw wordt rood, basisch: rood wordt blauw, 
neutraal: rood en blauw verkleuren niet; fenolftaleïen: zuur: 
verkleurt niet, basisch wordt paars, neutraal: verkleurt niet; rode 
koolsap; universeel indicatorpapier; overige indicatoren o.b.v. 
Binas-tabel (K3-3, K7-8, Binas-tabel 36) 

7.5 titreren uit het resultaat van een titratie het zuur- of basegehalte van een 
oplossing berekenen aan de hand van een ijkgegeven; eindpunt; 
kleuromslag (V2-1, V2A) 

 
8. Oplosbaarheid en neerslagvorming 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
8.1 neerslag of aanwezige ionen 

concluderen a.d.h.v. 
oplosbaarheidstabel  

nagaan of een neerslag ontstaat bij het mengen van twee 
zoutoplossingen, o.b.v. waarnemingen uit een experiment de 
mogelijke aanwezigheid van ionen in een oplossing afleiden; 
oplosbaarheidstabel; neerslagreacties; Binas-tabel 35 (K10-14, 
V2-1, V2A) 

8.2 neerslag maken of aanwezige ionen 
verwijderen  

een slecht oplosbaar zout laten ontstaan; een gegeven ionsoort uit 
een oplossing verwijderen; oplosbaarheidstabel; neerslagreacties 
(K10-15, V2-1, V2A) 

 
9. Practicum en veiligheid 
Subdomein Leerdoel (en bijbehorende exameneenheden) 
9.1 praktisch werken  onderzoeksvaardigheden: voorbereiding, uitvoer en verslag; 

doelmatig omgaan met stoffen, materialen en hulpmiddelen, o.a. 
glaswerk, branders (K3-7, K3-10, K3-12, K3-13) 

9.2 veiligheid veilig en verantwoord omgaan met stoffen, 
veiligheidsmaatregelen; van een aantal (afval)stoffen de gevaren 
noemen; veiligheidsmaatregelen noemen ter voorkoming van 
persoonlijke schade en milieuschade. (K3-7, K3-13, K4-4, K6-9) 

 



40  

  



41  

Natuurkunde  
 
 
 
Voor het vak natuurkunde havo en vwo zijn zowel voor de SE- als voor de CE-domeinen toetsen 
opgenomen. De keuze-onderwerpen zijn buiten beschouwing gelaten. Voor het A-domein is voor zowel 
havo als vwo een selectie van vaardigheden in de toetsen opgenomen. Hierbij is gekozen voor 
vaardigheden die bij deze vorm van toetsen passen. Voor het SE onderdeel E1 Eigenschappen van stoffen 
en materialen voor vwo is een indeling analoog aan die van dit onderdeel voor havo gekozen. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de domeinen en subdomeinen zie de syllabi van het vak 
natuurkunde op www.examenblad.nl. 
 
 
Natuurkunde havo 
 
Domein Leerdoel  
A - Vaardigheden A-02 - A12 rekenvaardigheden 
B1 - Informatieoverdracht B1-01 - B1 trillingsverschijnselen 

B1-02 - B1 massa-veersysteem 
B1-03 - B1 golfverschijnselen analyseren 
B1-04 - B1 staande golven 
B1-05 - B1 diagrammen 

B2 - Medische beeldvorming B2-02 - B2 fotonen en ionisatie 
B2-03 - B2 doordringend vermogen 
B2-04 - B2 dosis 
B2-05 - B2 reactievergelijking 

C1 - Kracht en beweging C1-02 - C1 beweging diagrammen (v,t) 
C1-04 - C1 beweging rekenen 
C1-05 - C1 krachten als vectoren 
C1-06 - C1 de eerste wet van Newton 
C1-07 - C1 de tweede wet van Newton 
C1-08 - C1 hefbomen 

C2 - Energieomzettingen C2-01 - C2 energieomzettingen 
D1 - Eigenschappen van stoffen en materialen D1-01 - D1 warmte 

D1-02 - D1 warmtestroom 
D1-03 - D1 overige 
D1-04 - D1 vervorming 

E1 - Zonnestelsel en heelal E1-01 - E1 cirkelbewegingen en gravitatie 
E1-02 - E1 waarnemingen aan het zonnestelsel 
E1-03 - E1 waarnemingen aan het heelal 

G1 - Gebruik van elektriciteit G1-01 - G1 elektrische stroom en energie 
G1-02 - G1 soortelijke weerstand 
G1-03 - G1 serie en parallel Ohmse weerstanden 
G1-04 - G1 niet Ohmse weerstanden 
G1-05 - G1 vermogen en rendement 
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Natuurkunde vwo 
 
Domein  Leerdoel  
A - Vaardigheden A-01 - A8 significantie 

A-03 - A12 wiskundige technieken I 
A-04 - A12 wiskundige technieken II 

B1 - Informatieoverdracht B1-01 - B1 trillingsverschijnselen 
B1-02 - B1 massa-veersysteem 
B1-03 - B1 golfverschijnselen analyseren 
B1-04 - B1 staande golven 
B1-05 - B1 diagrammen 

B2 - Medische beeldvorming B2-02 - B2  fotonen en ionisatie 
B2-03 - B2 doordringend vermogen 
B2-04 - B2 dosis 
B2-05 - B2 reactievergelijking 

C1 - Kracht en beweging C1-04 - C1 beweging rekenen 
C1-07 - C1 de tweede wet van Newton 
C1-10 - C1 numerieke modellen 

C2 - Energie en wisselwerking C2-01 - C2 energieomzettingen 
C2-02 - C2 arbeid en vermogen 

C3 - Gravitatie C3-01 - C3 eenparige cirkelbewegingen 
C3-02 - C3 gravitatie 

D1 - Elektrische systemen D1-05 - D1 elektrische stroom en energie 
D1-06 - D1 soortelijke weerstand 
D1-07 - D1 serie en parallel Ohmse weerstanden 
D1-08 - D1 niet Ohmse weerstanden 

D2 - Elektrische en magnetische velden D2-01 - D2 elektrische velden en energie 
D2-02 - D2 magnetische velden en de elektromagneet 
D2-03 - D2 lorentzkracht en de elektromotor 
D2-04 - D2 elektromagnetische inductie en flux 

E1 - Eigenschappen van stoffen en materialen E1-04 - E1 warmte 
E1-05 - E1 warmtestroom 
E1-07 - E1 overige 
E1-08 - E1 vervorming 

E2 - Elektromagnetische straling en materie E2-01 - E2 het atoommodel van Bohr 
E2-02 - E2 het licht van sterren analyseren 
E2-03 - E2 het verband tussen golflengte en temperatuur 
E2-04 - E2 waarnemingen 

F1 - Quantumwereld F1-01 - F1 golf- en deeltjesverschijnselen 
F1-03 - F1 quantumverschijnselen (opsluiting en tunneling) 
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Scheikunde  
 
 
 
Voor het vak scheikunde havo en vwo zijn de leerdoelen afgeleid van de leerdoelen zoals deze zijn 
geformuleerd door het SLO en bij elkaar gezet onder thema’s of hoofddomeinen. 
Voor meer informatie over de inhoud van de hoofddomeinen zie de ‘leerdoelenkaart scheikunde’ op 
https://www.slo.nl/sectoren/havo-vwo/scheikunde-havo-vwo/onderbouw/. 
 
Houd er bij de samenstelling van de toets rekening mee dat de vragen binnen de leerdoelen waarin 
gerekend moet worden, gemiddeld wat meer tijd vergen dan de andere vragen. Voorzie de leerlingen 
tijdens het afnemen van de toets indien nodig van kladpapier. 
 
 
Scheikunde havo 
 
Hoofddomein Leerdoel 
1 - Stoffen, bindingen en eigenschappen 1.2 - kristalroosters 

1.4 - bindingen en faseveranderingen 
2 - Organische chemie en polymeerchemie 2.4 - reacties deel 1 (additie en substitutie) 

2.5 - reacties deel 2 (condensatie en hydrolyse) 
2.10 - thermoharders en thermoplasten 
2.11 - weekmakers en stofeigenschappen 

3 - Energie, reactiesnelheid en evenwicht 3.1 - energie-effect 
3.3 - energieberekeningen 

4 - Chemisch rekenen (algemeen) 4.3 - concentratie en molariteit (M, mol L–1)  
4.4 - pH berekeningen (eenvoudig, sterk zuur sterke base) 
4.5 - molrekenen aan reacties 
4.6 - rendement en molrekenen 
4.7 - molrekenen aan overmaat en ondermaat 
4.8 - rekenen aan reactiesnelheid 

6 - Redox 6.2 - oxidator en reductor herkennen, optellen 
6.3 - elektrochemische cel 

7 - Duurzaamheid 7.1 - atoomeconomie 
7.2 - E-factor 
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Scheikunde vwo 
 

Hoofddomein Leerdoel  
1 - Stoffen, bindingen en eigenschappen 1.4 - bindingen en faseveranderingen 

1.5 - oplossen, mengen, waterstofbruggen, dipool  
1.7 - ruimtelijke bouw, polariteit en stofeigenschappen 

2 - Organische chemie en  
     polymeerchemie 

2.3 - stereochemie 
2.5 - reacties deel 2 (condensatie en hydrolyse) 
2.10 - thermoharders en thermoplasten 
2.11 - weekmakers en stofeigenschappen 
2.12 - vervormbaarheid van polymeren 

3 - Energie, reactiesnelheid en  
     evenwicht 

3.1 - energie-effect 
3.2 - energiediagrammen 
3.3 - energieberekeningen 
3.7 - reactiekinetiek 

4 - Chemisch rekenen (algemeen) 4.3 - concentratie en molariteit (M, mol L–1), molair volume  
4.4 - pH berekeningen (eenvoudig, sterk zuur sterke base) 
4.5 - molrekenen aan reacties 
4.6 - rendement en molrekenen 
4.7 - molrekenen aan overmaat en ondermaat 
4.8 - rekenen aan reactiesnelheid 

5 - Zuren en basen 5.5 - rekenen aan pH sterke zuren en basen 
6 - Redox 6.2 - oxidator en reductor herkennen, optellen 
7 - Duurzaamheid 7.1 - atoomeconomie 

7.2 - E-factor 
9 - Analyse 9.2 - (gas)chromatografie 

9.3 - rekenen aan (gas)chromatografie 
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Wiskunde 
 
 
 
Voor het vak wiskunde vmbo zijn zowel voor de SE- als voor de CE-domeinen toetsen opgenomen. 
De totale examenstof is ingedeeld in exameneenheden analoog aan de indeling in domeinen in de syllabus. 
De exameneenheden zijn onderverdeeld in leerdoelen.  
 
Voor de vakken wiskunde A en B havo en vwo zijn toetsen opgenomen over alle onderwerpen die in de 
voorexamenklassen zijn behandeld. Sommige onderwerpen komen alleen op de havo of op het vwo voor.  
 
Bij wiskunde A is gekozen voor vragen die bij deze vorm van toetsen passen. Voor wiskunde B havo en 
vwo is er voor gekozen om niet met meerkeuze- en korte-antwoordvragen te werken. Daarom moeten de 
leerlingen bij wiskunde B de vragen op papier beantwoorden. 
 
De syllabi van het vak wiskunde vindt u terug op www.examenblad.nl. 
 
 
Wiskunde vmbo 
 
Exameneenheid Leerdoel niveau 
algebra 1.1 - Lineaire grafiek herkennen/gebruiken vanuit tabel of formule BB 

1.2 - Lineaire formule maken (vanuit tabel, grafiek of verhaal) BB-KB-GL/TL 
1.3 - Lineaire formules anders schrijven/vergelijken BB 
1.4 - Rekenen met lineaire formules met haakjes BB 
1.5 - X-waarden invullen bij lineaire grafieken en omslagpunt berekenen BB 
1.6 - Stippen- en lijngrafieken herkennen/gebruiken BB 
1.7 - Grafieken aflezen (parabool en wortelfunctie) BB 
1.8 - X-waarden invullen bij verschillende verbanden en y-waarden  
        berekenen. Grafieken aflezen 

KB-GL/TL 

1.9 - X-waarden vinden met behulp van inklemmen KB-GL/TL 
1.10 - Som en verschil beschrijven van twee of meer verbanden m.b.v. tabel,  
          grafiek, formule 

KB-GL/TL 

rekenen  2.1 - Rekenen met tijd BB 
2.2 - Afronden BB 
2.3 - Informatie uit tabellen halen en daarmee rekenen BB 
2.4 - Maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd omrekenen BB-KB-GL/TL 
2.5 - Rekenen met percentages BB-KB-GL/TL 
2.6 - Rekenen met grote getallen BB 
2.7 - Schattend rekenen BB 
2.8 - Breuken, decimale getallen en procenten in elkaar omzetten KB-GL/TL 
2.9 - Rekenen met wetenschappelijke notatie KB-GL/TL 
2.10 - Rekenen met snelheid KB-GL/TL 
2.11 - Rekenen met verhoudingen KB-GL/TL 
2.12 - Rekenen met rente op rente KB-GL/TL 
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Exameneenheid Leerdoel niveau 
meetkunde  3.1 - Koers en koershoeken BB 

3.2 - Uitslagen en aanzichten herkennen/gebruiken BB-KB-GL/TL 
3.3 - Doorsneden van ruimtefiguren herkennen BB 
3.4 - Kijklijnen en kijkhoeken BB 
3.5 - Kaart met hoogtelijnen herkennen/gebruiken BB 
3.6 - Rekenen met schaal BB-KB-GL/TL 
3.7 - Omtrek berekenen van vlakke figuren BB 
3.8 - Oppervlakte berekenen van vlakke figuren BB-KB-GL/TL 
3.9 - Oppervlakte berekenen van ruimtefiguren BB-KB-GL/TL 
3.10 - Inhoud berekenen van ruimtefiguren BB-KB-GL/TL 
3.11 - Vlakke figuren herkennen BB 
3.12 - Hoek berekenen in een driehoek en vierhoek BB-KB-GL/TL 
3.13 - Rekenen met vergrotingen en verkleiningen in 2D KB-GL/TL 
3.14 - Bepalen of een figuur lijn- of draaisymmetrisch is KB-GL/TL 
3.15 - Rekenen met de stelling van Pythagoras KB-GL/TL 
3.16 - Hoek berekenen met tan KB-GL/TL 
3.17 - Zijde berekenen met tan KB-GL/TL 
3.18 - Hoek berekenen met sin/cos/tan KB-GL/TL 
3.19 - Zijde berekenen met sin/cos/tan KB-GL/TL 

statistiek  4.1 - Verschillende diagrammen herkennen/gebruiken; informatie uit de  
        diagrammen halen 

BB 

4.2 - Berekenen van een gemiddelde (ook uit frequentietabel en met gewicht) BB-KB-GL/TL 
4.3 - Bepalen van modus (ook uit tabel) en modale klasse BB 
4.4 - Turftabel en frequentietabel herkennen/gebruiken (ook indeling in  
        klassen) 

BB 

4.5 - Kansberekenen, systematisch tellen/competitie BB-KB-GL/TL 
4.6 - Bepalen van mediaan (ook uit tabel) KB-GL/TL 
4.7 - Aflezen van een boxplot KB-GL/TL 
4.8 - Werken met een steelbladdiagram KB-GL/TL 
4.9 - Maken van een cirkeldiagram KB-GL/TL 
4.10 - Werken met een (gerichte) graaf, knooppunten en wegen KB-GL/TL 
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Wiskunde A havo 
 
Domein Leerdoel 
1 - Rekenen 1a - procenten 

1b - verhoudingen 
1c - maten 

2 - Algebra 2a - substitutie en herleiden 
2b - exponentiële formules in standaardvorm schrijven 
2d - machts-, wortel en gebroken formules herleiden/omkeren 
2c - exponentiële groei 

3 - Tellen 3a - permutaties en combinaties 
3b - combinaties, som- en productregel 

4 - Verbanden 4a - lineaire verbanden 
4b - recht- en omgekeerd evenredig 
4c - lineaire inter- en extrapolatie 
4d - machtsverbanden 
4e - exponentiële verbanden 
4h - logaritmische schaal 

5 - Verandering 5a - toenamediagram-gemiddelde verandering 
5b - helling, snijpunt en extremen (GR) 

8 - Statistiek 8a - diagrammen, centrum- en spreidingsmaten 
8b - normale verdeling: vuistregels 
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Wiskunde A vwo 
 
Hoofddomein Leerdoel 
1 - Rekenen 1a - procenten 

1b - verhoudingen 
1c - maten 

2 - Algebra 2a - substitutie en herleiden 
2b - exponentiële formules in standaardvorm schrijven 
2d - machts-, wortel en gebroken formules herleiden/omkeren 
2e - rekenregels logaritmen 
2f - exponentiële en logaritmische formules herleiden/omkeren 
2c - exponentiële groei 

3 - Tellen 3a - permutaties en combinaties 
3b - combinaties, som- en productregel 

4 - Verbanden 4a - lineaire verbanden 
4b - recht- en omgekeerd evenredig 
4c - lineaire inter- en extrapolatie 
4d - machtsverbanden 
4e - exponentiële verbanden 
4f - periodieke verbanden 
4h - logaritmische schaal 

5 - Verandering 5a - toenamediagram-gemiddelde verandering 
5b - helling, snijpunt en extremen (GR) 
5c - recursieve en directe formules 

6 - Differentiëren 6a - polynomen differentiëren 
6b - machts- en wortelfuncties differentiëren 
6c - differentiëren - kettingregel 
6d - differentiëren - productregel en machtsfuncties 

7 - Kansrekening 7a - kansrekening - som- en productregel 
7b - met en zonder terugleggen; complementregel 
7d - binomiale verdeling 

8 - Statistiek 8a - diagrammen, centrum- en spreidingsmaten 
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Wiskunde B havo 
 
Hoofddomein Leerdoel 
1 - Rekenregels en vergelijkingen 1a - machten en exponenten 

1c - logaritmen 

2 - Formules 2a - substitutie en herleiden 
2b - machtsverbanden 

3 - Functies 3a - exponentiele groei 

4 - Vergelijkingen 4a - (gebroken) lineaire vergelijkingen 
4b - (gebroken) kwadratische vergelijkingen 
4d - wortelvergelijkingen 
4f - hogeregraads vergelijkingen 

6 - Differentiëren (toepassen) 6a - helling en extreme waarden 
6b - samengestelde functies 

8 - Goniometrie 8a - vergelijkingen 
8c - sinusoïden 

9 - Meetkunde 9a - afstand, (co)sinusregel 
9b - cirkels 
9c - lijnen 
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Wiskunde B vwo 
 
Hoofddomein Leerdoel 
1 - Rekenregels en vergelijkingen 1a - machten en exponenten 

1c - logaritmen 

3 - Functies 3a - exponentiële groei 
3b - transformaties en inverse 

4 - Vergelijkingen 4a - (gebroken) lineaire vergelijkingen 
4b - (gebroken) kwadratische vergelijkingen 

4d - wortelvergelijkingen 
4e - stelsels lineaire vergelijkingen 
4f - hogeregraads vergelijkingen 

5 - Asymptoten en limieten 5a - asymptoten 
5b - limieten 
5c - perforaties 

6 - Differentiëren (toepassen) 6a - helling en extreme waarden 
6b - samengestelde functies 
6c - quotient-, product- en kettingregel 
6d - exponentiële en goniometrische functies 

7 - Integreren 7a - primitiveren 
7b - integreren 

8 - Goniometrie 8a - vergelijkingen 
8b - exacte waarde en vergelijkingen 

9 - Meetkunde 9a - afstand, (co)sinusregel 
9b - cirkels 
9c - lijnen 
9d - vectoren, inproduct 
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