
PTA Nask2, MAVO, cohort 2018-2020 
 
Vakinhoudelijke informatie: 
 
Welke leermiddelen kan je gebruiken bij dit vak: 

- de lesmethode van NOVA vmbo-gt (theorieboeken 3 en 4, werkboeken 3A, 3B, 4A en 4B) 
- BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN  978.90.01.80069.7).  
- Aan het begin van elke periode krijg je een bundel, de studieplanner, met daarin de planning 

van het lesprogramma, de leerdoelen voor de toetsen en lesmateriaal dat aanvullend op 
NOVA gebruikt wordt. Dit wordt éénmalig op naam verstrekt.  

- Aanvullende informatie (applets, filmpjes, extra oefenmateriaal, powerpoints met de lesstof) 
en de studiebundels kun je vinden op:  

- 3M StudiewijzerPlus 9715 
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=9715 

- 4M StudiewijzerPlus 9800 
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=9800 

- Om examens te oefenen: 
https://www.eindexamensite.nl/eindexamensite.html?result=remote 

- Je hebt nodig en neemt elke les mee: een schrift om aantekeningen te maken, pen, potlood, 
geodriehoek, gum, rekenmachine, je studieplanner,  boeken en BINAS 

 
Welke hulpmiddelen mag je gebruiken bij dit vak: 
        - een rekenmachine die naast de grondbewerkingen tevens beschikt over toetsen voor pi, x 
tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden  

(en hun inversen). Een grafische rekenmachine is niet toegestaan. 
- BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN  978.90.01.80069.7) 
- een woordenboek Nederlands bij alle schriftelijke examens 
- NT-2 leerlingen: woordenboek Nederlands-vreemde taal (bv moedertaal) en vreemde 

taal-Nederlands 
 

Schoolexamen 
Tot het schoolexamen behoren de volgende onderdelen: 

- Toetsen met open en/ of gesloten vragen (SE) 
- Praktische opdrachten (PO) 
- Handelingsdelen (HD) 

 
  

https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=9715
https://www.studiewijzerplus.nl/course/view.php?id=9800
https://www.eindexamensite.nl/eindexamensite.html?result=remote


Het schoolexamenprogramma bestaat verplicht uit de volgende domeinen: 
 
NASK2/K/1 t/m 4: Oriëntatie op leren en werken 

Basisvaardigheden 
Leervaardigheden in het vak scheikunde 
Mens en omgeving: gebruik van stoffen 

NASK2/K/6: Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties 
NASK2/K/8: Reinigingsmiddelen en cosmetica  
NASK2/K/9: Chemie en Industrie 
NASK2/V/3: Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
In de schoolexamens worden ook onderdelen van de overige domeinen getoetst. Dit als 
voorbereiding op het centraal examen. 
 
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: 
 
NASK2/K/3: Leervaardigheden in het vak scheikunde 
NASK2/K/5: Verbranding 
NASK2/K/7: Water, zuren en basen 
NASK2/K/10 Basischemie voor vervolg en beroep  
NASK2/K/11 Bouw van materie 
NASK2/V/1 Productieprocessen  
NASK2/V/2 Productonderzoek  
NASK2/V/4 Vaardigheden in samenhang   



Organisatie (de leerstof van de schoolexamens is onder de tabel te vinden) 

3MAVO (2018/2019) 

Afname 
moment 
 

Naam toets Vorm 
toets 

Tijdsd
uur 
(min)  

Weging  
(binnen 
periode) 

Herkan
sing 
(ja/nee
) 

Domeinen 
(NASK2/K/3 is ingekort 
tot K3, etc) 

Periode 1 Handelingsdeel NaSk2 
- HD1-1 
(Glaswerk) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

45 n.v.t. 
(O/V/G) 

ja K3 

Periode 1 Praktische Opdracht 
PO1 
Zout in Zeezand 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

45 2 nee K2, V1, V2 

Periode 1 Handelingsdeel NaSk2 
- HD1-2 
(Schriftcontrole) 

Schrifte
lijk 

n.v.t n.v.t. 
(O/V/G) 

ja V4 

SE-week 1  Schoolexamen NaSk2 – 
SE1 

Schrifte
lijk 

90 3 ja K1, K3, K4, K7, K8, K10 

Periode 2 Schoolexamen NaSk2 – 
SE2-1 

Schrifte
lijk 

45 1 ja K10, K11 

Periode 2 Schoolexamen NaSk2 – 
SE2-2 

Schrifte
lijk 

45 1 ja K5,  K10 

Periode 2 Handelingsdeel NaSk2 
- HD2 
(Schriftcontrole) 

Schrifte
lijk 

n.v.t n.v.t. 
(O/V/G) 

ja V4 

SE-week 2 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO2 
(Gasbrug) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

90 2 nee K2, K3, V1, V2 

Periode 3 Handelingsdeel NaSk2 
- HD3 
(Schriftcontrole) 

Schrifte
lijk 

n.v.t n.v.t. 
(O/V/G) 

ja V4 

SE-week 3 Schoolexamen NaSk2 – 
SE3 

Schrifte
lijk 

90 3 K3,  K5, K10, K11 

Periode 4 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO4 
(Dichtheid) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

90 2 nee K2, K3 

Periode 4 Schoolexamen NaSk2 – 
SE4-1 

Schrifte
lijk 

45 1 ja K3 

Periode 4 Handelingsdeel NaSk2 
- HD4 
(Schriftcontrole) 

Schrifte
lijk 

n.v.t n.v.t. 
(O/V/G) 

 V4 

SE-week 4 Schoolexamen NaSk2 – 
SE4-2 

Schrifte
lijk 

90 3 ja K3, K5, K6, K7, K9 

Berekening eindcijfer 3 MAVO:   SE3MAVO = (SE1 + SE2 + SE3 + SE4)/4 = ((3x SE1-1 + 2x PO1-1) /5) + ((SE2-1 + SE2-2 
+ 2x PO2-1) /4)) + SE3-1 + ((SE4-1 + 3x SE4-2 + 2x PO4-1)/6) /4 
 



 
 
 
4MAVO (2019/2020) 
Afname 
moment 
 

Naam toets Vorm 
toets 

Tijdsd
uur 
(min)  

Weging  
(binnen 
schooljaar) 

Herkan
sing 
(ja/nee
) 

Domeinen 
(NASK2/K/3 is ingekort 
tot K3, etc) 

Periode 1 Praktische Opdracht 
NaSk2 HD5 PO5-1 
(Werken bij Practicum) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

45 n.v.t. 
(O/V/G) 

n.v.t. 
(O/V/G
) 

K4, K6; moet voldoende 
zijn 

Periode 1 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO5 
(Kaarsvet) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

90 1 nee K4, K6, K7, K2, K3, V3, V4 
 

Periode 1 Schoolexamen NaSk2 – 
SE5 
(reproductie) 

Schrifte
lijk 

30 1 ja* K3, K5, K10, K11  moet 
voldoende zijn 

SE-week 1  Schoolexamen NaSk2 – 
SE6 
(Nova H1t/m H3) 

Schrifte
lijk 

90 3 ja K2, K4, K5,  K6, K10, K11 
K1, K2, K3, V3, V4 

Periode 2 Schoolexamen NaSk2 – 
SE7 
(reproductie) 

Schrifte
lijk 

30 1 ja* K3, K5, K7, K10, K11  moet 
voldoende zijn 

Periode 2 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO6 
(Zoutchemie) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

90 1 nee K6, K10, K11 
K2, K3, V2, V3, V4 

SE-week 2 Schoolexamen NaSk2 – 
SE8 
(Nova H4 t/m 6) 

Schrifte
lijk 

90 3 ja K4, K7, K8, K2, K3 
K10, K11 
K2 

Periode 3 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO7 
(Productonderzoek 
Titratie) 

Praktisc
h + 
schrifte
lijk 

90 1 nee  K7, K2, K3, V2, V3, V4 

Periode 3 Praktische Opdracht 
NaSk2 PO8 
(Productieproces 
(Chemische) Industrie) 

Verslag n.v.t. 1 nee K9, V1, K1, K3, V3, V4 



SE-week 3 Schoolexamen NaSk2 – 
SE9 
(hele lesboek 4M) 

Schrifte
lijk 

90 3 ja K4, K5, K6, K7, K8, K9, 
K10, V1 
K1, K2, K3, V3, V4 

Berekening eindcijfer 4 MAVO:  SE4MAVO =  (((1x SE5 + 1x PO5+3xSE6) /5) + ((1x SE7 + 1x PO6+3xSE8) /5) + ((3x SE9 
+ 1x PO7+1xPO8) /5))/3 
 
 *alleen een herkansing bij een behaalde onvoldoende. Als geen voldoende is behaald voor de SE 

week van die periode, dan vervalt het recht op herkansing van nask2 van die periode (SE6, SE8). 

 

 

 

Berekening uiteindelijke schoolexamencijfer:  

MAVO NaSk2, cohort 2018-2020 Weging (in %) 
Schoolexamen totaal  3MAVO 2018-2019 (SE3MAVO) 33% 
Schoolexamen totaal  4MAVO 2019-2020 (SE4MAVO) 67% 
Schoolexamen totaal 100% 
 

SEeind = 0,33 * SE3MAVO + 0,67 * SE4MAVO  

 
Berekening uiteindelijke eindcijfer: 
 
(SEeind + CSE)/2 
 
 
Leerstof schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en centraal examen 
 
Leerdoelen bij onderstaande schoolexamens, praktische opdrachten en handelingsdelen kun je 
nalezen in de studieplanners.  
 
Schoolexamen 
3M SE1 NOVA 3 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 1 Scheikunde een wetenschap 
- Hoofdstuk 2 Water  
- Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden 

 
SE2-1 NOVA 3 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 4 Nieuwe stoffen maken 



NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 1 Stoffen en deeltjes, paragraaf 1.2 t/m 1.4 en 1.6 

 
 

SE2-2    NOVA 3 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 5 In vuur en vlam 

NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 2 Chemische reacties, paragraaf 2.3 en 2.5 

 
SE3 NOVA 3 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 4 Nieuwe stoffen maken 
- Hoofdstuk 5 In vuur en vlam 

NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 1 Stoffen en deeltjes, paragraaf 1.2 t/m 1.4 en 1.6 
- Hoofdstuk 2 Chemische reacties, paragraaf 2.3 en 2.5 

 
SE4 NOVA 3 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 6 Grondstoffen uit de aarde 
NOVA 4 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 8 Materialen 
- Hoofdstuk 9 Koolstofchemie 

 
4M SE5 Studiebundel reproductiestof 

- Onderdelen NOVA 4M Hoofdstuk 1 t/m 3 
 

SE6 NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 1 Stoffen en deeltjes 
- Hoofdstuk 2 Chemische reacties 
- Hoofdstuk 3 Verbrandingen 

 
SE7 Studiebundel reproductiestof 

- Onderdelen NOVA 4M Hoofdstuk 1 t/m 6 
 

SE8 NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 4 Mengen en scheiden 
- Hoofdstuk 5 Zouten 
- Hoofdstuk 6 Zuren en basen 

 
 
 

SE9 NOVA 4 vmbo-gt 
- herhaling Hoofdstuk 1 Stoffen en deeltjes t/m 6 Zuren en basen 
- Hoofdstuk 7 Water en reinigen 
- Hoofdstuk 8 Materialen 
- Hoofdstuk 9 Koolstofchemie 

 
Praktische opdracht 
3M PO1 NOVA 3 vmbo-gt  

- Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden 
 

PO2 NOVA 3 vmbo-gt 



- Hoofdstuk 4 Nieuwe stoffen maken 
 

PO4 Studieplanner 3M periode 4 
 
4M PO5 NOVA 4 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 Chemisch rekenen 
- Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 Reactievergelijkingen opstellen en 2.4 

Massa’s en massaverhouding 
- Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 Rekenen aan verbrandingsreacties 

 
PO6 NOVA 4 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 5 Zouten, met name paragraaf 5.5 
 

PO7-1 NOVA 4 vmbo-gt 
- Hoofdstuk 6 Zuren en basen, met name paragraaf 6.6 

Studieplanner 4M periode 1 
- Veiligheidsregels 
- Gevarensymbolen 
- Glaswerk, Brander, Pipetteren 

Studieplanner 4M periode 2 
- Maatkolf, Titreren 

 
PO7-2 NOVA 4 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 8 Materialen óf Hoofdstuk 9 Koolstofchemie 
 
 
Handelingsdelen 
3M HD1-1 NOVA 3 vmbo-gt 

- Hoofdstuk 1 Scheikunde een wetenschap, paragraaf 1 
Studieplanner 3M periode 1 

- Veiligheidsregels 
- Gevarensymbolen 
- Glaswerk, Brander 

 
HD1-2 Ingevuld 3M NOVA werkboek 3A 

 
HD2       Ingevuld 3M NOVA werkboek 3B hoofdstuk 4 en uit de bundel hoofdstuk 1 
 
HD3      Ingevuld NOVA 3M werkboek 3B hoofdstuk 5 en uit de bundel hoofdstuk 2 
 
HD4      Ingevuld NOVA 3M werkboek 3B hoofdstuk 6 en bundel SE4 

 
4M HD5 Studieplanner 4M periode 1 

- Veiligheidsregels 
- Gevarensymbolen 
- Glaswerk, Brander, Pipetteren 

 
Centraal examen 
Voor het centraal examen horen de volgende hoofdstukken/ paragrafen uit het boek NIET tot de 

leerstof: 



- NOVA 3 vmbo-gt 

De overige hoofdstukken/ paragrafen uit het NOVA 4 vmbo-gt boek moet je dus leren voor het 

examen!  

Let op:  

- geen extra bijzonderheden 

 

 

 

Wat moet je bij elk hoofdstuk kennen/ kunnen? 

 

NOVA 3 vmbo-gt Hoofdstuk 1: Scheikunde een wetenschap 

·         Je kunt beschrijven wat scheikunde is en kunt de verschillen met natuurkunde en biologie 

uitleggen. Van deze vakgebieden kun je voorbeelden geven. 

·         Je kunt 7 stofeigenschappen benoemen. Ook kun je uitleggen waarom deze eigenschappen 

relevant zijn. 

·         Je kent en begrijpt de gevarensymbolen (zie verderop deze studiewijzer) en kunt een 

chemiekaart raadplegen. 

·         Je kunt uitleggen wat het deeltjesmodel is en wat de vier kenmerken ervan zijn 

·         Je kent de fasen, de afkortingen hiervan en je kunt de faseveranderingen (afb 8) herkennen. 

·         Je kunt uitleggen wat een zuivere stof is en wat een mengsel is. Je kunt van beiden de definitie 

en voorbeelden geven. Je kunt het verschil tussen water en zuiver water uitleggen 

·         Je weet wat smeltpunt, stolpunt, kookpunt, smelttraject, stoltraject en kooktraject is en 

waarvoor je dit kunt gebruiken. 

·         Je kunt voorbeelden geven van mengsels en kunt dan benoemen of dat een oplossing, suspensie 

of emulsie is. Je kent de kenmerken van deze soorten mengsels. 

·         Je kunt verschillende soorten oplosmiddelen benoemen. Ook kun je een voorbeeld geven van 

het gebruik van dit oplosmiddel. 

·         Je weet wat met een chemische reactie bedoeld wordt: Je kunt de definitie en een aantal 

voorbeelden hiervan geven. 

·         Je kunt een reactieschema opstellen en daarin de stoffen met de juiste fase-aanduiding op de 

goede plaats zetten. 

  

NOVA 3 vmbo-gt Hoofdstuk 2: Water 

 ·         Je kunt een aantal voorbeelden geven van het belang van water. Ook kun je een drie soorten 

water op aarde aangeven. 

·          Je kunt een aantal kenmerken opnoemen van grond-, oppervlakte en zeewater. 

·         Je weet uit hoeveel % water je lichaam en de aarde bestaat. 

·         Je kunt uitleggen waarom een scheikundige bij voorkeur gedestilleerd water voor experimenten 

gebruikt. 

·         Je weet in welk water vuil goed oplost en wat de werking van zeep daarbij is. Je kunt begrippen 

als hydrofiel, hydrofoob en emulgator uitleggen. 

·         Je kunt de verschillen tussen natuurlijke en synthetische zepen benoemen. 

·         Je weet wat kalkzeep is en hoe je dat kunt voorkomen. 



·         Je kunt uitleggen wat met hardheid van water wordt bedoeld, en wat de nadelen zijn van hard 

water. 

·         Je weet het verschil tussen zure en basische schoonmaakmiddelen, weet waarvoor welk middel 

geschikt is, en kunt een aantal voorbeelden van deze middelen noemen. 

·         Je weet hoe je een pH-schaal moet aflezen (afb 23 en 24) en kunt van een aantal stoffen 

aangeven welke pH-waarde ze hebben. Je kunt de woorden zuur, base en neutraal op de juiste 

plaats in de pH-schaal zetten. 

·         Je kunt het begrip indicator uitleggen, kent een aantal indicatoren en kunt aangeven welke kleur 

die indicatoren in zuur of basisch milieu hebben. 

·         Je kunt begrippen als ontzuren, neutraliseren en titreren uitleggen. 

·         Je kunt met behulp van een verhoudingstabel of kruistabel uitrekenen wat de concentratie zuur 

in een stof is. 

·         2.6 is een vooral een leesparagraaf. Van de volgende stoffen moet je wél weten waar ze voor 

worden gebruikt en wat het hoofdbestanddeel is: Azijn, Bleek, Ethanol, Spiritus, Koolzuur, 

Calciumcarbonaat, Aceton, Roestverwijderaar, Soda, Wasbenzine. 

  

NOVA 3 vmbo-gt Hoofdstuk 3: Mengsels scheiden 

·         Je weet welke soorten mengsels er zijn en hoe je die kunt scheiden; 

·         Je weet dat scheiden het sorteren van moleculen is; 

·         Je kunt uitleggen wat bezinken en afschenken, filtreren, indampen, destilleren, extraheren en 

adsorberen zijn. Je weet ook op welk verschil in stofeigenschappen deze scheidingsmethoden 

berusten. Ook kun je voor alle scheidingsmethoden een praktische toepassing noemen. (zie 

samenvatting op blz 4 deze studiewijzer); 

·         Je kunt uitleggen wat met de begrippen residu, filtraat en destillaat bedoeld wordt. Ook kun je 

op een tekening aanwijzen waar in een opstelling zich dat bevind (zie afbeelding 5 en afbeelding 

9 uit hoofdstuk 3); 

·         Je weet wat met extractiemiddel bedoeld wordt en je kunt uitleggen waarom een warm 

extractiemiddel beter werkt; 

·         Je weet dat Norit actieve kool is en kunt uitleggen waarom dit een goed adsorptiemiddel is; 

·         Je weet dat gehalte een ander woord voor concentratie is. Je weet dat je de concentratie kunt 

bepalen met de volgende formule: 

                                          Hoeveelheid (opgeloste stof) 

Concentratie = ----------------------------------------  in mg/mL 

              Hoeveelheid mengsel 

·         Je kunt met behulp van een verhoudingstabel of kruistabel berekeningen aan concentraties en 

hoeveelheden uitvoeren; 

·         Je weet dat je concentraties in mg/mL ook kunt uitdrukken in percentages: 

                      massastof in (kilo)gram 

Massaprocenten =  ----------------------------------- x 100%  

       massamengsel in (kilo)gram 

         volumestof in (milli)Liter 

Volumeprocenten =  ----------------------------------- x 100% ; 

                                                    Volumemengsel in (milli)Liter 

·         Je kunt de werking van een RWZI toelichten. 

 

NOVA 3 vmbo-gt Hoofdstuk 4 



·     Je kunt de afkortingen en indelingen van een aantal elementen, en een aantal veel voorkomende 

stoffen met de toestandsaanduidingen (zie blz 7); 

·     Je weet de volledige naam van een afkorting én je kunt een volledige naam afkorten tot een 

symbool of molecuulformule; 

·     Je weet of een element tot de metalen of de niet metalen behoort; 

·     Je kent de afkorting BrINCIHOF en kunt uitleggen waarom deze letters belangrijk zijn; 

·     Je kunt stoffen in delen in één van de categorieën (metalen, moleculaire stoffen en zouten) en 

kunt uitleggen uit welke elementsoorten ze bestaan; 

·     Je kent de griekse telwoorden van 1 t/m 5 

·         Je kent een aantal chemische reacties, waaronder verbranding en ontleding en de kenmerken 

hiervan; 

·         Je kent het principe van een reactieschema en kunt deze opstellen, inclusief de 

toestandsaanduidingen; 

·         Je kunt de kenmerken van de ontleding van een organische stof (bv hout of brood) opsommen 

(één beginstof, witte rook, water en koolstof) 

·         Je kunt de kenmerken van de verbranding van van een organische stof (bv hout, brood, 

methaan) opsommen (hout/brood met zuurstof, verbrandingsproducten koolstofdioxide en 

water); 

·         Je kunt drie soorten ontledingsreacties (elektrolyse, thermolyse, fotolyse) opsommen en 

beschrijven wat de bron van energie daarbij is. Ook kun je een voorbeeld van elk soort geven; 

·         Je weet dat het periodiek systeem der elementen een overzicht is van alle bekende elementen; 

·         Je kent drie uitgangspunten van het deeltjesmodel (model van Dalton); 

·         Je weet dat atomen met elkaar verbonden zijn tot een molecuul; 

·         Je kunt uitleggen dat een chemische reactie het hergroeperen van atomen is tot andere 

moleculen, of losse atomen (zoals bij metalen); 

·         Je weet dat je mengsels kunt scheiden in zuivere stoffen en zuivere stoffen soms wel en soms 

niet kunt ontleden. Je kunt hierbij het verschil tussen ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen 

uitleggen; 

·         Je weet wat met een molecuulformule bedoeld wordt en weet wat de index in een molecuul 

aangeeft; 

·         Je kunt een reactieschema verder inkorten door er een kloppende reactievergelijking van te 

maken. Je weet dat je hierbij alleen de coëfficienten mag veranderen voor een molecuul en 

nooit de indexen; 

·         4.6 is leesstof. Van dit hoofdstuk hoef je niets te leren. 

 

NOVA 3 vmbo-gt 5 In vuur en vlam! 

·         Je kunt de branddriehoek tekenen en de voorwaarden uitleggen; 

·         Je kunt reactieverschijnselen bij een verbranding opsommen (vlammen, rook, vonken en as) en 

je kunt de definities van die reactieverschijnselen geven; 

·         Je kunt uitleggen wat oxiden zijn en wat een oxide te maken heeft met een verbrandingsreactie; 

·         Je weet wat een reagens is en je kunt hier een voorbeeld van geven (kalkwater); 

·         Je kent verschillende blusmethoden en je kunt deze methoden koppelen aan de branddriehoek; 

·         Je kunt het verschil uitleggen tussen een volledige en onvolledige verbranding van bijvoorbeeld 

methaan (aardgas). Ook weet je welke verbrandingsproducten bij een (on)volledige verbranding 

ontstaan; 

·         Je kunt het gevaar van koolstofmono-oxide (kolendamp) uitleggen; 



·         Je weet wat bedoeld wordt met het versterkt broeikaseffect en kunt dit uitleggen. In de uitleg 

gebruik je de termen fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie, benzine etc),  broeikasgassen 

(SOx, NOx) en klimaat. 

·         Je kunt uitleggen wat zure regen is en wat de maatregelen tegen het ontstaan ervan zijn. 

·         Je kent een aantal biobrandstoffen en kunt de voor- en nadelen ervan benoemen. 

 

 

 

 

NOVA 3 vmbo-gt  Hoofdstuk 6 Grondstoffen uit de aarde 

·         Je kunt het productieproces van ijzer en aluminium uitleggen; 

·         Je kent een aantal metalen en kunt aangeven of ze edel of (zeer) onedel zijn. 

·         Je weet dat een mengsel van metalen een legering heet. 

·         Je weet wat de stofeigenschap dichtheid is en je kunt hier mee rekenen; 

·         Je kunt een aantal voorbeelden van legeringen en hun toepassing noemen (zie ook blz 4 van 

deze planner); 

·         Je kunt het percentage goud (x) berekenen aan de hand van het aantal karaat (x/24 * 100%) 

·         Je kunt uitleggen wat met de begrippen duurzaamheid en recyclen bedoeld wordt 

·         Je kent een aantal fossiel brandstoffen en kunt daar voorbeelden van noemen (steenkool, 

bruinkool, aardgas, aardolie, schaliegas); 

·         Je weet dat fossiele brandstoffen uit koolwaterstoffen bestaan en je kent de namen van de 

eerste zes alkanen én de algemene formule (CnH2n+2). Ook kun je de structuurformules van de 

alkanen tekenen; 

·         Je kunt uitleggen hoe gefractioneerde destillatie werkt. Ook kun je een aantal voorbeelden 

geven van nuttige fracties en hun toepassing; 

·         Je weet wat met kraken bedoeld wordt en wat dat te maken heeft met nafta, polymerisatie en 

plastic; 

·         Je kent een aantal kunststoffen en de voordelen ervan; 

·         Je kunt de 3 soorten kunststoffen, hun eigenschappen en de kenmerken ervan beschrijven; 

 

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 1: Stoffen en deeltjes 

·         Je kent de fasen, de afkortingen hiervan en je kunt de faseveranderingen (afb 8) herkennen. 

·         Je kunt uitleggen wat een zuivere stof is en wat een mengsel is. Je kunt van beiden de definitie 

en voorbeelden geven. 

·         Je kent het verschil tussen ontleedbare stoffen/verbindingen en niet ontleedbare stoffen en 

kunt een aantal voorbeelden noemen. Ook kun je uitleggen wat de metalen/atomaire stoffen 

van de niet-metalen onderscheidt. 

·         Van de verbindingen uit tabel 1 ken je de namen en formules. 

·         Van de elementen uit tabel 2 ken je de namen en symbolen 

·         Van 7 twee-atomige niet ontleedbare stoffen ken je de namen en formules. 

·         Je kunt het verschil tussen scheiden en ontleden uitleggen. 

·         Je kunt de systematiek van het Periodiek Systeem uitleggen (groepen, rijen, metalen, niet- 

metalen) en weet waar de halogenen en edelgassen staan. 

·         Je kunt de namen van de metalen, niet- metalen, halogenen en edelgassen noemen en weet wat 

de kenmerken van deze groepen zijn. 



·         Je kunt het atoommodel uitleggen (afb 18 en 19) en weet welke lading en massa protonen, 

neutronen en elektronen hebben (tab 4). Je weet wat met het atoomnummer, massagetal en de 

atomaire massa-eenheid bedoeld wordt. 

·         Je kunt met behulp van een enkele gegevens vast stellen wat de massa van een atoom is, of om 

welk atoom het gaat. 

·         Je weet wat een ion is en welke chemische naamgeving van toepassing is (tab 5). 

·         Je kunt uitleggen dat zouten ionaire verbindingen zijn en wat een ionbinding is. 

·         Je kent het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde ionen en kunt van beiden 

voorbeelden noemen. De veelvoorkomende samengestelde ionen ken je allemaal (tab 6). 

·         Je kunt het verschil tussen een molecuulformule en een verhoudingsformule uitleggen. Je kunt 

verhoudingsformules opstellen volgens de chemische naamgeving. 

·         Je kunt molecuulformules opstellen volgens de chemische naamgeving en weet welke griekse 

telwoorden als coëfficiënt worden gebruikt. Ook weet je wat met de index van een 

molecuulformule wordt bedoeld. 

·         Op basis van de molecuulformule kun je de relatieve molecuulmassa afleiden en je kunt van een 

atoomsoort het massapercentage in een molecuul bepalen. 

·         Je kunt rekenen met machten van 10, en kunt eenheden omrekenen. Met behulp van de 

dichtheid kun je massa’s omrekenen naar volumes en vice versa. Bij het rekenen pas je de regels 

van significantie toe. 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 2: Chemische reacties 

·         Je weet wat de kenmerken van een chemische reactie zijn en kunt dit schematisch weergeven 

met behulp van een reactieschema en reactievergelijking. 

·         Je kunt de kenmerken van een verbrandings- en ontledingsreactie hierbij toepassen. 

·         Je kunt uitleggen wat met thermolyse, fotolyse en elektrolyse bedoeld wordt, kunt hiervan 

voorbeelden geven en kunt deze reacties in een tekst herkennen. 

·         Je kunt een reactieschema afleiden uit een tekst. Het reactieschema kun je vertalen naar een 

kloppende reactievergelijking met daarbij de coëfficiënten, indexen en juiste fase-aanduiding. 

·         Je kunt uitleggen wat met massaverhouding en de wet van massabehoud/Lavoissier bedoeld 

wordt. 

·         Je kunt berekenen hoeveel massa van een beginstof nodig is om een gegeven massa 

reactieproduct te verkrijgen, of hoeveel reactieproduct wordt verkregen op basis van een 

gegeven massa beginproduct. Je kunt vaststellen welke stof in overmaat of ondermaat aanwezig 

is. 

  

 

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 3: Verbrandingen 

·         Je kunt de voorwaarden voor een verbranding opsommen en kunt daar het begrip 

branddriehoek  aan koppelen. 

·         Je kunt met behulp van de branddriehoek uitleggen hoe je een brand kunt blussen en je voor 

elke van de onderdelen van de branddriehoek diverse voorbeelden geven hoe je een brand 

blust. 

·         Je kunt het verschil uitleggen tussen een volledige en onvolledige verbranding. 

·         Je kent de gevaren van koolstofmono-oxide. 

·         Je kent de reagentia voor het aantonen van koolstofdioxide en water. 



·         Je kunt berekenen hoeveel massa of volume van een brandstof nodig is om een gegeven massa 

of volume koolstofdioxide, of hoeveel koolstofdioxide wordt verkregen op basis van een gegeven 

massa of volume brandstof of zuurstof. Je kunt vaststellen welke stof in overmaat of ondermaat 

aanwezig is. 

·         Je kunt uitleggen wat met dichtheid bedoeld wordt en je kunt hiermee rekenen. 

·         Je kunt uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn en de bijdrage aan het versterkt broeikaseffect 

is. Je kunt uitleggen wat het (versterkt) broeikaseffect inhoud en kunt de broeikasgassen 

opsommen. 

·         Je weet hoe je de reactiesnelheid van een reactie kunt beïnvloeden en je kunt het verschil 

tussen een verbranding en een explosie uitleggen. 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 4: Mengen en scheiden 

·         Je kunt de kenmerken van de drie fasen benoemen en daarbij het gedrag van de moleculen 

beschrijven.. 

·         Je kunt de fase-overgangen (afb 2) benoemen en herkennen in een tekst of beschrijving.  

·         Je kunt stofeigenschappen en de bijbehorende gevarensymbolen/pictogrammen juist 

interpreteren. 

·         Je weet wat smeltpunt, stolpunt, kookpunt, smelttraject, stoltraject en kooktraject is en 

waarvoor je dit kunt gebruiken. 

·         Je kunt verschillende soorten oplosmiddelen benoemen. Ook kun je het kenmerk en een 

voorbeeld geven van het oplossen van moleculaire en ionaire stoffen. 

·         Je kunt voorbeelden geven van mengsels en kunt dan benoemen of dat een oplossing, suspensie 

of emulsie is. Je kent de kenmerken van deze soorten mengsels. 

·         Je weet met welke methoden je een mengsel kunt scheiden en op welk principe die methode 

berust. 

·         Je kunt de onderdelen van een destillatieopstelling benoemen. 

·         Je kunt uitleggen wat adsorptie is en wat het verschil is met absorptie. 

·         Je kunt de concentratie van een oplossing berekenen. Ook kun je het volume- en 

massapercentage van een stof in een oplossing uitrekenen. 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 5: Zouten 

·         Je kunt het verschil tussen zouten en moleculaire stoffen uitleggen. 

·         In reactievergelijkingen kun je aanduiden dat een stof in oplossing is. 

·         Je kunt de oplosbaarheid-regels opsommen. Je weet hoe je de oplosbaarheidstabel (tab 2, BINAS 

35) moet gebruiken en kunt aangeven of een zout goed, matig of slecht oplosbaar is. 

·         Je kunt een kloppende oplos- en indampvergelijking opstellen. 

·         Je weet wat tribune-ionen zijn. 

·         Je kunt voorspellen wat er ontstaat als je twee zoutoplossingen samenvoegt. Ook kun je hiervan 

een kloppende vergelijking opstellen. 

·         Je kunt een de oplossing bepalen waarmee je ongewenste ionen kunt verwijderen door middel 

van een gerichte neerslagreactie. 

·         Je weet hoe je een onbekend zout kunt herkennen aan de hand van de oplosbaarheid, kleur en 

vlamkleuring 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 6: Zuren en Basen 



·         Je kunt beschrijven wat zure, neutrale en basische oplossingen zijn en gebruikt daarbij o.a. de 

werking en pH-waarde. 

·         Je kunt een drietal indicatoren voor de pH opsommen en beschrijven. 

·         Je kunt de 5 veelvoorkomende zuren (tab 2) en 4 veel voorkomende basen (tab 4) opsommen, je 

kent de molecuulformules en kunt de reactieschema’s van de oplossing van zuren en basen 

afleiden. 

·         Je kunt met behulp van de kloppende reactievergelijking uitleggen waarom koolzuurhoudend 

water zuur is. 

·         Je kunt uitleggen wat etsen is. 

·         Je kunt de eigenschappen van zuur- en base-oplossingen opsommen. 

·         Je kunt o.a. met een reactievergelijking beschrijven wat er gebeurt als een zuur en base worden 

samengevoegd. Ook ken je een aantal voorbeelden van zuur-base reacties. 

·         Je kent een viertal neutralisatiereacties (tab blz 149). 

·         Je weet wat tribune-ionen zijn. 

·         Je kunt de reactievergelijking van zuur-base reacties kloppend maken en juist weergeven. 

·         Je weet wat met zure regen bedoeld wordt en kunt de gevolgen ervan en maatregelen ertegen 

beschrijven. 

·         Je kunt een titratie uitvoeren en kunt de theorie erachter uitleggen. Met behulp van een titratie 

kun je uitrekenen wat een concentratie van een stof is in een oplossing. 

 

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 7:  Water en reinigen 

·         Je kent het belang, de verschillende vormen en toepassingen van water. 

·         Je weet hoe drinkwater in Nederland gewonnen en gereinigd wordt. 

·         Je kunt uitleggen wat conserveren, pasteuriseren en steriliseren is. 

·         Je weet wat additieven en E-nummers zijn. 

·         Je kunt uitleggen wat ‘hard water’ is, welke eenheid daarbij hoort en wat de nadelen van hard 

water zijn. Ook kun je aangeven hoe je de nadelen kunt tegen gaan. 

·         Je kunt het principe van een ionenwisselaar uitleggen. 

·         Je weet waarop de werking van zeep en cosmetica berust. Je kunt termen als hydrofoob, 

hydrofiel, emulgator en ontkalken uitleggen. 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 8: Materialen/Metalen 

·         Je weet wat de kenmerken van de metalen zijn en kunt uitleggen wat het verschil is in 

edelmetalen, zeer onedele metalen en onedele metalen. Ook kun je hierbij voorbeelden 

noemen. 

·         Je kunt uitleggen wat een legering is en je kent de bestanddelen van 4 legeringen (tab 1) 

·         Je kent een aantal kenmerkende reacties van metalen, waaronder corrosie. 

·         Je weet bij welke metalen corrosie voorkomt dat het metaal verder corrodeert. 

·         Je kunt uitleggen wat galvaniseren, etsen, en verchromen is. 

·         Je kunt de productieprocessen van ijzer en aluminium uitleggen, met gebruikmaking van de 

termen ruwijzer, gietijzer en staal, bauxiet. 

·         Je kunt een beschreven proces vertalen naar een juist weergegeven blokschema. 

  

NOVA 4 vmbo-gt Hoofdstuk 9: Koolstofchemie 

·         Je weet dat koolwaterstoffen voornamelijk uit koolstof- en waterstofatomen bestaan. 



·         Je kunt uitleggen wat gefractioneerde destillatie van aardolie is. Je kent een aantal toepassingen 

die met de reactieproducten van de gefractioneerde aardolie  worden gemaakt. 

·         Je weet wat alkanen, alkenen en hun algemene formules zijn. Je kunt uitleggen wat verzadigde 

en onverzadigde verbindingen zijn. 

·         Je kunt de scheikundige systematische naamgeving voor de alkanen en alkenen toepassen. 

·         Je kunt uitleggen wat met ‘kraken’ bedoelt wordt. 

·         Je kunt kloppende reactievergelijkingen maken van een aantal reacties met koolwaterstoffen. 

·         Je kunt uitleggen hoe kunststof gemaakt wordt en gebruikt daarbij begrippen als polymerisatie, 

monomeer en polymeer op de juiste wijze. 

·         Je kent voorbeelden van toepassingen van kunststof en kunt de voor- en nadelen ervan 

benoemen. 

·         Je kunt kunststoffen onderverdelen in thermoplasten, thermoharders en elastomeren en kunt 

voorbeelden erbij noemen. 

·         Je kunt uitleggen hoe kunststoffen hergebruikt kunnen worden.  

 

 

Specificaties eindtermen voor het centraal examen: 

Voor een overzicht van de eindtermen van het schoolexamen en centraal examen, zie link: 

https://www.examenblad.nl/examenstof/natuur-en-scheikunde-2-vmbo/2020/vmbo-tl/f=/nask2.pdf 

Voor een specificatie van de eindtermen van het schoolexamen en centraal examen, zie 

link:https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-natuur-en-scheikunde/2020/vmbo-tl/f=

/naskII_vmbo_2020_versie_2.pdf 
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