
PTA Natuurkunde, HAVO, cohort 2018-2020 

 

Vakinhoudelijke informatie: 

  

Welke leermiddelen kan je gebruiken bij dit vak: 

- NOVA natuurkunde 1e editie, delen 4HAVO en 5HAVO 

-NOVA natuurkunde zak 

- Systematische natuurkunde achtste druk, delen 4HAVO, 5HAVO, 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 

 

Het schoolexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

  

A.      Vaardigheden 

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

  

B.      Beeld en geluidstechniek     B1 Informatieoverdracht 

B2 Medische beeldvorming 

B3 Optica 



  

C.      Beweging en energie       C1 Kracht en beweging 

C2 Energieomzettingen 

  
D.      Materialen                         D1 Eigenschappen van stoffen en materialen 

D2 Functionele materialen 

  
E.       Aarde en heelal                E1 Zonnestelsel en heelal 

E2 Aarde en klimaat (extra Keuzeonderwerp bij voldoende tijd) 

  
F.       Menselijk lichaam 

  
G.     Meten en regelen             G1 Gebruik van elektriciteit 

G2 Technische automatisering 
  

H.      Natuurkunde en technologie 

  
I.        Onderzoek en ontwerp   I1 Experiment 

I2 Modelstudie 
I3 Ontwerp 

  

                                                             

  

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, D1, E1, G1 en H in combinatie met de vaardigheden uit domein A.                                                 

  

                                 



 

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

Afname 

moment 

Naam toets Vorm toets Tijdsduur 

(min) 

Weging  

(binnen schooljaar) 

Herkansing (ja/nee) Domeinen Behaald 

Cijfer 

Toetsweek 1 Schoolexamen Natuurkunde  – SE1 

 

HD Hellingproef 

Schriftelijk 

 

verslag 

90 1 

 

0 

Ja 

 

ja 

A, C1, I2 

 

A, C1 

 

Toetsweek 2 Schoolexamen Natuurkunde  – SE2 

 

HD De temperatuursensor 

Schriftelijk 

 

verslag 

90 1 

 

0 

ja 

 

ja 

A, G1, G2, I1, I3 

 

A, G1, G2 

 

Toetsweek 3 Schoolexamen Natuurkunde – SE3 Schriftelijk 90 1 ja A, C1, D1, D2, E1*,  

Berekening eindcijfer 4HAVO:   SE4HAVO = (SE1 + SE2 + SE3)/3  

  

 

  



5HAVO (2019/2020) 

Afname 
moment 

Naam toets Vorm toets Tijdsduur 

(min) 

Weging 

(binnen schooljaar) 

Herkansing 

(ja/nee) 

Domeinen Behaald 

Cijfer 

Toetsweek 1 Schoolexamen Natuurkunde  – SE4 Schriftelijk 90 1 Ja A, C1, C2  

Toetsweek 2 Schoolexamen Natuurkunde  – SE5 Schriftelijk 90 1 Ja A, B2, E, C, D  

Toetsweek 3 Schoolexamen Natuurkunde  – SE6 Schriftelijk 90 1 Ja A, B, C, D, E, G, I2  

Berekening eindcijfer 5HAVO:  SE5HAVO = (SE4 + SE5 + SE6)/3  

*Keuzeonderwerp 
  

Berekening uiteindelijke schoolexamencijfer: 

HAVO natuurkunde, cohort 2018-2020 Weging (in %) 

Schoolexamen totaal  4HAVO 2018-2019 (SE4HAVO) 25% 

Schoolexamen totaal  5HAVO 2019-2020 (SE5HAVO) 75% 

Schoolexamen totaal 100% 

 
SEeind = (SE4HAVO + 3* SE5HAVO) /4 



Berekening uiteindelijke eindcijfer: 

 

 (SEeind + CSE)/2 

 

Leerstof schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en centraal examen 

  

Handelingsdelen. 

De handelingsdelen moeten met een voldoende zijn afgerond. 

 

Schoolexamen 

4H                        SE1      Lesmethode ‘Nova, 1e editie, deel 4Havo’ onderdelen: 

-          Beweging(Hoofdstuk 1) 

-          Krachten (Hoofdstuk 3) 

  

SE2      Lesmethode ‘Nova, 1e editie, deel 4Havo’ onderdelen: 

-            Elektriciteit (Hoofdstuk 2) 

-            Technische automatisering (Hoofdstuk 6) 

-              

SE3     Lesmethode ‘Nova, 1e editie, deel 4Havo’ onderdelen: 

-            Materialen (Hoofdstuk 4) 

-            Aarde en heelal (Hoofdstuk 5) 

  

 

5H  SE4  - Arbeid en Energie 

-        Trilling en golven 

Herhaling 4 HAVO 

 

SE5      -           Medische Beeldvorming 

- Zonnestelsel en Heelal 



Herhaling 4 HAVO 

  

SE6    -           Medische beeldvorming (Hoofdstuk 12) 

-           Technische automatisering 

Herhaling 4 HAVO 

  

 
 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/syllabus-2019-natuurkunde-havo/2019/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2019.pdf 
 

 

Wat moet je bij elk hoofdstuk kennen/ kunnen? (Let op dit zijn alleen de hoofdstukken uit het Nova HAVO 4 boek!). Voor de eindtermen van het examen 
voor de Havo5 stof kijk je op de link hierboven. 
 
Hoofdstuk 1: 

-       Het système international d’Unités (SI) 
-       Meetnauwkeurigheid en significantie 
-       Berekeningen aan een eenparige rechtlijnige beweging 
-       Kennis van de diverse grafieken van een eenparige rechtlijnige beweging. 
-       Kennis over diverse vormen van snelheidsmeting 
-       Kennis over gemiddelde en momentane snelheid 
-       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 

  
Hoofdstuk 2: 
  

-       Natuurverschijnselen kunnen verklaren op basis van elektrische lading 
-       Verschil tussen elektrische stroom en spanning kunnen benoemen 
-       Eenheden kennen die horen bij de grootheden lading, stroom en spanning 

https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-natuurkunde-havo/2019/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2019.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-natuurkunde-havo/2019/f=/natuurkunde_havo_2_versie_2019.pdf


-       Het begrip elektrische weerstand met bijbehorende eenheid. 
-       Wet van Ohm 
-       Weerstand van een draad kunnen bepalen cq berekenen 
-       Speciale weerstanden (LDR, NTC, PTC, LED, diode 
-       Begrippen serie en parallel schakelingen met bijbehorende regels 
-       De begrippen elektrisch vermogen en elektrische energie en het verband tussen beide kunnen toepassen. 

  
Hoofdstuk 3: 
  

-       Eigenschappen van een kracht 
-       Eenheid van een kracht 
-       Krachten kunnen samenstellen en ontbinden in praktische situaties 
-       De eerste wet van Newton 
-       De tweede wet van Newton 
-       De hefboomwet 

  
Hoofdstuk 4: 
  

-       Molecuulmodel 
-       Kennis over de begrippen dichtheid, druk en veerconstante 
-       Kennis over spanning en rek, 
-       Kennis over warmte en temperatuur met diverse eenheden. 
-       Het kunnen berekenen van de warmte energie. 
-       Weten wat er bedoeld wordt met stookwaarde 
-       Weten wat er bedoeld wordt met soortelijke warmte 
-       Herkennen van de verschillende soorten warmte transporten 
-       Warmtegeleidingscoëfficiënt 
-       Bijzondere materialen (composieten, biomaterialen, piëzokristallen, nanomaterialen 

  
Hoofdstuk 5 
  

-       Het zonnestelsel met bijbehorende hemellichamen 
-       Verschillende wereldbeelden 



-       De cirkelbeweging met bijbehorende begrippen zoals baansnelheid, middelpuntzoekende kracht, frequentie, omlooptijd, baanstraal 
-       Gravitatiewet van Newton kennen en kunnen gebruiken. 
-       Toepassen van de Gravitatiewet bij satellieten. 
-       Ontstaan van het heelal 
-       Kennen van de begrippen “Roodverschuiving” lichtjaar, open heelal, gesloten heelal, kritisch heelal. 

  
 


