
PTA Natuurkunde, VWO, cohort 2018-2021 
 
Vakinhoudelijke informatie: 
  

Welke leermiddelen kan je gebruiken bij dit vak: 

- NOVA natuurkunde 1e editie, delen 4VWO 

-NOVA natuurkunde zak 

- Systematische natuurkunde achtste druk, delen 5VWO, 6VWO, online editie 

- BINAS, 6e editie 

 

Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij dit vak: 

- Rekenmachine (niet grafisch) 

- BINAS, 6e editie, 

- Eendelig verklarend woordenboek Nederlands. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een 

woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

  

Schoolexamen 

Tot het schoolexamen behoren de volgende onderdelen: 

- Toetsen met open en/ of gesloten vragen (SE) 

-  Handelingsdelen 

-  Praktische opdrachten 

 

Het schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

  

A.      Vaardigheden 

De vaardigheden genoemd in domein A worden vooral getoetst tijdens een handelingsdeel. 

      

B.      Golven                      B1: Informatieoverdracht 

B2: Medische beeldvorming 



C.      Beweging en wisselwerking         C1: Kracht en beweging 

C2: Energie en wisselwerking 

C3: Gravitatie 

  
D.      Lading en veld                   D1: Elektrische systemen 

D2: Elektrische en magnetische velden 

  
E.       Straling en materie          E1: Eigenschappen van stoffen en materialen 

E2: Elektromagnetische straling en materie 

E3: Kern- en deeltjesprocessen* 

  
F.       Quantumwereld en relativiteit     F1: Quantumwereld 

F2: Relativiteitstheorie* 

  
G.     Leven en aarde                                G1: Biofysica* 

G2: Geofysica* 

  
H.      Natuurwetten en modellen                            

  
I.        Onderzoek en ontwerp     I1 Experiment 

I2 Modelstudie 
I3 Ontwerp 

  

             *Uit deze vier subdomeinen worden er twee door de docent gekozen.                                          

 
Centraal examen 
Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen. Daarnaast kent het vak een centraal schriftelijk examen. Op dit centraal schriftelijk examen worden de 

volgende domeinen getoetst: 

 -          Het centraal examen heeft betrekking op de (sub)domeinen B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E2, F1 en H in combinatie met de vaardigheden uit domein A.                                                         

     



Organisatie (de leerstof van de schoolexamens is onder de tabel te vinden) 
 
4VWO (2018/2019) 

Afname 
moment 
  

Naam toets Vorm toets Tijdsduur (min) Weging  

(binnen schooljaar) 

Herkansing 

(ja/nee) 

Domeinen Behaald 

cijfer 

Toetsweek 1 Schoolexamen Natuurkunde  – SE1 

 

Handelingsdeel - HD1** 

Schriftelijk 

 

 

90 1 

 

0 

Ja 

 

ja 

A, C1, C3, I2 

 

A, C1 

 

Toetsweek 2 Schoolexamen Natuurkunde  – SE2 

 

Handelingsdeel - HD2  

Schriftelijk 

  

90 1 

  

Ja 

 

A, D1, C2, C3, I3  

Toetsweek 3 Handelingsdeel - HD3 **       

Toetsweek 4 Schoolexamen Natuurkunde – SE3* 

 

Handelingsdeel - HD4** 

Schriftelijk 90 1 Ja A, G1, G2,  

Berekening eindcijfer 4VWO:   SE4VWO = (SE1 + SE2 + SE3)/3 

 

Het eindcijfer van 4VWO gaat mee naar 5VWO als SE0. 

 

*Keuzeonderwerp 
** Praktische opdrachten als ondersteuning en te waarderen als handelingsdeel HD onder voorbehoud van de  beschikbaarheid van de TOA. 



5VWO (2019/2020) 

Afname 
moment 
  

Naam toets Vorm toets Tijdsduur (min) Weging 

(binnen schooljaar) 

Herkansing 

(ja/nee) 

Domeinen Behaald 

cijfer 

Toetsweek 1 

 

periode 1 

Schoolexamen Natuurkunde  – SE5 

 

PO Rotatie-energie - PO1 

Schriftelijk 

 

verslag 

90 

 

120 

1 

 

1/3 

ja 

 

nee 

A, B, C 

 

A, C 

 

Toetsweek 2 Schoolexamen Natuurkunde  – SE6 Schriftelijk 90 1 ja A, B, I2, D  

Toetsweek 3 

 

periode 3 

Schoolexamen Natuurkunde  – SE7 

 

PO modelleren - PO2 

Schriftelijk 

 

verslag 

90 

 

120 

1 

 

1/3 

Ja 

 

nee 

A, I2, D, F1 

 

A, I1 

 

Toetsweek 4 

 

periode 4 

Schoolexamen Natuurkunde  – SE8 

 

PO Quantum - PO3 

Schriftelijk 

 

verslag 

90 

 

120 

1 

 

1/3 

ja 

 

nee 

A, C3 F1   

Berekening eindcijfer 5VWO:   

GPO = (PO1 + PO2 + PO3)/3 

SE5VWO = (GPO + SE5 + SE6 + SE7 + SE8)/5 

 

  
  



6VWO(2020/2021) 

Afname 

moment  

Naam toets Vorm toets Tijdsduur (min) Weging 

(binnen schooljaar) 

Herkansing 

(ja/nee) 

Domeinen Behaald 

cijfer 

Toetsweek 1 

 

Schoolexamen Natuurkunde  – SE9 Schriftelijk 90 1 ja A, F1, C  

Toetsweek 2 

 

Periode 2 

Schoolexamen Natuurkunde  – SE10 

 

PO Medische Beeldvorming – PO4 

Schriftelijk  

 

verslag 

90 

 

120 

1 

 

1 

Ja 

 

nee 

A, E1, E2, B2, C3  

Toetsweek 3 Schoolexamen Natuurkunde  – SE11 Schriftelijk 90 1 Ja A, B2, C, D, E1, 

E2, F1 

 

Berekening eindcijfer 6VWO :  SE6VWO = (PO4 +  SE9 + SE10 + SE11)/4  

  
Berekening uiteindelijke schoolexamencijfer: 

VWO natuurkunde, cohort 2018-2021 Weging (in %) 

Schoolexamen totaal  4VWO 2018-2019 (SE4VWO) 5% 

Schoolexamen totaal  5VWO 2019-2020 (SE5VWO) 20% 

Schoolexamen totaal  6VWO 2020-2021 (SE6VWO) 75% 

Schoolexamen totaal 100% 

 
SEeind = (SE4VWO + 4* SE5VWO+ 15* SE6VWO) /20 
  



Berekening uiteindelijke eindcijfer: 

  

(SEeind + CSE)/2 

  

Leerstof schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en centraal examen 

 

Handelingsdelen. 

De handelingsdelen moeten met een voldoende zijn afgerond. 

  

 

5VWO               SE5      Lesmethode SN, deel 4VWO en 5 VWO’ onderdelen: 

- Cirkelbeweging  

- Arbeid en energie,  

- Trillingen en golven 

  

SE6     Lesmethode SN, deel 4VWO en 5VWO’ onderdelen: 

- Trillingen en golven,  

- Modelleren 

- Elektromagnetisme 

   

   SE7     Lesmethode SN, deel 4VWO en 5VWO onderdelen: 

- Modelleren  

- Elektromagnetisme,  

- Quantumfysica 

 

SE8 Lesmethode SN, deel 4VWO en 5VWO onderdelen: 

- Quantumfysica, Astrofysica, Keuzekatern 1  

  

 



6VWO               SE9      Lesmethode SN, deel 4VWO ,5VWO, 6VWO onderdelen: 

-     Beweging beschrijven (Herhaling) 

-   Krachten en beweging (Herhaling) 

- Arbeid en energie (Herhaling) 

- Medische Beeldvorming 

 

SE10     Lesmethode SN, deel 4VWO ,5VWO, 6VWO onderdelen: 

-          Elektrische systemen (Herhaling) 

- Elektromagnetisme (Herhaling) 

- Medische Beeldvorming 

- Astrofysica 

SE11     Lesmethode SN, deel 4VWO ,5VWO, 6VWO onderdelen: 

-          Modellen (Herhaling) 

-          Trilling en golven (Herhaling) 

- Cirkelbeweging (Herhaling) 

- Eigenschappen van materialen (Herhaling) 

- Keuzekatern 2 

 

Wat moet je bij elk hoofdstuk kennen/ kunnen? 

 

Hoofdstuk 1 

 - Je weet wat grootheden en eenheden zijn.  

- - Je weet wat er bedoeld wordt met SI eenheden  

-  - Je kent de begrippen kwalitatieve en kwantitatieve waarneming en kunt ze herkennen.  

- - Je kent de basisgrootheden met de bijbehorende grondeenheden.  

- - Je weet wat afgeleide eenheden zijn en kunt de ene afgeleide eenheid omrekenen in een andere afgeleide eenheid og grondeenheid.  

-  Je kunt rekenen met machten van 10 

- Je kunt antwoorden geven in de wetenschappelijke notatie 

-  Je kunt werken met machten van eenheden 



- Je weet wat er bedoeld wordt met meetonzekerheid, toevallige fout en systematische fout. 

- Je kunt bepalen hoeveel significante cijfers een getal heeft . 

- Je weet in hoeveel significante cijfers of het aantal cijfers achter de komma je een antwoord moet geven 

- Je weet hoe je een diagram moet maken van een meting die gedaan is. 

- Je kunt een lineair verband, omgekeerd evenredig verband, wortelverband of kwadratisch verband herkennen  

- Je kent de examenbepalingen en weet wat er van je verwacht wordt bij een bepaalde vraagstelling. 

 

Hoofdstuk 2 

-  Je kent de verschillende methodes om de snelheid op een bepaald moment te bepalen. 

-  Je kent het verschil tussen de begrippen verplaatsing en de afgelegde weg en kunt deze begrippen toepassen in diverse situaties. 

-  Je weet hoe je een beweging kunt vastleggen 

-  Je kent de begrippen gemiddelde snelheid en instantane snelheid en kunt de begrippen toepassen en berekenen in praktische situaties 

-  Je kunt de instantane snelheid  een bepaald moment bepalen vanuit een afstand, tijd-diagram. 

-  Je kent de SI-eenheid van de basisgrootheden snelheid, afstand, massa, stroomsterkte, temperatuur, hoeveelheid stof en lichtsterkte. 

-  Je kent de begrippen snelheidsverandering en versnelling en kunt er in praktische situaties gebruik van maken. 

-  Je kunt de versnelling op een bepaald moment bepalen uit een snelheid, tijd-diagram. 

-  Je kent de eenheid van versnelling. 

-  Je kunt aan een “versnelling” zien wanneer je eigenlijk te maken hebt met een vertraging. 

-  Je kent het begrip “vrije val”. 

-  Je weet hoe je de afgelegde weg en de verplaatsing kunt bepalen vanuit een snelheid, tijd diagram en kunt dat ook toepassen in diverse situaties. 

-       Berekeningen en beschrijven kunnen uitvoeren van eenparig versnelde beweging 

-       Berekeningen en beschrijven van eenparig vertraagde beweging en vrije val 

-       Kennis van de formules die horen bij de eenparige rechtlijnige beweging en de eenparig versnelde beweging 

-       Je kunt een computermodel maken die een baan beschrijft dat een voorwerp maakt bij een horizontale worp of een schuine lancering. 

  

Hoofdstuk 3 

-       Eigenschappen van een kracht 

-       Eenheid van een kracht 

-       Krachten kunnen samenstellen en ontbinden in praktische situaties 



-       Je weet wat er bedoeld wordt met Kop-staart methode 

-       Je weet wat er bedoeld wordt met parallellogram methode 

-       Je kent het begrip aangrijpingspunt 

-       Je kent het verschil tussen een scalaire- en vectorgrootheid 

-       Je kunt de resultante kracht berekenen 

-       De eerste wet van Newton 

-       De tweede wet van Newton 

-       De hefbomenwet 

-       Je kunt de luchtwrijvingskracht berekenen 

-       Je kent het begrip luchtwrijvingscoëfficiënt en kunt er gebruik van maken 

-       Je kent de begrippen rolweerstand en schuifweerstand kunt hem herkennen en berekenen in bepaalde situaties 

-       Je kent de wet van Hooke en kunt hem gebruiken in diverse situaties. 

-       Je weet wat er bedoeld wordt met significante cijfers en kunt het toepassen en diverse situaties 

-       Je kunt bewegingen modelleren en weet wat er bedoeld wordt met stapgrootte, rekenstap, itereren, iteratief proces, startwaarde. 

  

Hoofdstuk 4 

-       Je kent de begrippen die horen bij optische eigenschappen en kunt ze eventueel berekenen in diverse situaties. 

-       Je kunt de brekingsindex berekenen en eventueel de hoek van inval of hoek van breking. 

-       Je kunt de grenshoek berekenen en weet wat er bedoeld wordt met totale terugkaatsing 

-       Je weet wat we bedoelen met thermische eigenschappen van een stof. 

- Je kent het molecuulmodel. 

-       Je hebt kennis over de begrippen kinetische energie, potentiële energie, inwendige  energie. 

-       Je kent de verschillende fases waarin een stof kan verkeren. 

-       Je kent het begrip faseovergang en kunt de verschillende faseovergangen benoemen en herkennen.. 

-       Je weet hoe je graden Celsius kunt omrekenen naar Kelvin. 

-       Je hebt kennis van het begrip lineaire uitzettingscoëfficiënt en kubieke uitzettingscoëfficiënt en kunt er mee rekenen. 

- Je kent de verschillende vormen van warmtetransport 

-  Je kent het begrip thermische geleidbaarheid of warmtecoëfficiënt en kunt er mee rekenen. 

- Je weet wat een joulemeter is. 



- Je kent het begrip soortelijke warmte en kunt er mee rekenen. 

- Je kent de algemene gaswet en kunt er gebruik van maken in de juiste situaties 

- Je kent het begrip druk met de bijbehorende eenheid. 

- Je kent het begrip gasconstante en weet de waarde te vinden in de BINAS 

- Je kent het verschil tussen een ideaal gas en reëel gas 

- Je weet wat een kringproces is 

-  Je kent het begrip spanning en rek en kent ermee rekenen. 

- Je kent de begrippen elastische vervorming en plastische vervorming 

- Je kent het begrip elasticiteitsmodulus en kunt er mee rekenen 

 

Hoofdstuk 5 

-       Je hebt kennis over de begrippen lading, elektrische stroom, spanning, weerstand, elektrisch vermogen. 

-       Je kent de eenheden Coulomb, ampère, volt Ohm, Watt, Siemens en weet bij welke grootheden deze eenheden horen 

-       Je kent het elementair ladingskwantum en weet hoeveel Coulomb die ongeveer is. 

-       Je kent de definitie van weerstand en kunt er gebruik van maken in diverse situaties. 

-       Je kent de definitie van geleidbaarheid en kunt er gebruik van maken in diverse situaties. 

-       Je weet hoe je de weerstand van een draad kunt berekenen 

-        Je kent de wetten van Kirchhoff en kunt er gebruik van maken in diverse situaties 

-       Je kunt de vervangingsweerstand berekenen in zowel serie-, parallel- en gemengde schakelingen. 

-       Je hebt kennis over Supergeleiders, PTC, NTC, halfgeleiders, diode, LDR, LED, aardlekschakelaar, zekering. 

-       Je kunt het elektrisch rendement en vermogen berekenen in diverse situaties. 

  

Hoofdstuk 7 

-      Je weet wat we bedoelen met baansnelheid en kunt er mee rekenen 

- Je weet wat er bedoeld wordt met baanstraal en kunt er mee rekenen. 

- Je weet wat er bedoeld wordt met omlooptijd en kunt er mee rekenen. 

- Je weet wat een eenparige beweging is. 

 - Je kent het begrip frequentie en kunt er mee rekenen 

-  Idem voor toerental 



- Je kent de formule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen. 
 

5V en 6V 

 

Zie eindtermen van de syllabus: www.examenblad.nl 

  

   
 Specificaties eindtermen voor het centraal examen: 
Voor een specificatie van de eindtermen van het schoolexamen en centraal examen, zie link: 
https://www.examenblad.nl/examenstof/natuurkunde-vwo-2/2019/f=/examenprogramma_natuurkunde_vwo_2015_2016.pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.examenblad.nl/
https://www.examenblad.nl/examenstof/natuurkunde-vwo-2/2019/f=/examenprogramma_natuurkunde_vwo_2015_2016.pdf

