Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo

Werkversie
Examenprogramma’s natuurkunde havo en vwo
April 2008
Het project Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo ("Nieuwe Natuurkunde") ontwikkelt in opdracht van de
Minister van Onderwijs nieuwe examenprogramma's voor havo en vwo. Eind 2006 zijn werkversies van die examenprogramma's voor havo en vwo die van toepassing zijn voor de testscholen die meedoen aan het project
Nieuwe Natuurkunde naar het ministerie en het College voor Examens (voorheen CEVO) gestuurd. Die werkversies zijn begin 2008 op details aangepast.
De examenprogramma’s zijn globaal. Gedetailleerde specificaties voor het Centraal Examen zijn in opdracht van
het College voor examens (CvE) uitgewerkt in de Werkversie syllabus natuurkunde havo en vwo; zie www.cve.nl.
Deze specificaties zijn opgenomen in de overzichten op de volgende bladzijden bij de desbetreffende domeinen in
de programma’s voor havo en voor vwo.
De syllabus en de globale programma's zullen op basis van de ervaringen met lessen en examens in de testscholen, en op basis van andere reacties en commentaren worden bijgesteld. Ook afstemming van de inhoudelijke
eindtermen met de andere bètavakken zal in de bijstelling aandacht krijgen.
De eindtermen over vaardigheden onder de kopjes A1 en A2 komen overeen met die voor de nieuwe conceptprogramma’s van de andere bètavakken, A3 is specifiek voor natuurkunde.
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Examenprogramma natuurkunde havo
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domeinen
A. Vaardigheden
B. Beeld- en Geluidstechniek
C. Beweging en energie
D. Materialen
E. Aarde en Heelal
F. Menselijk Lichaam
G. Meten en regelen

Subdomeinen
B1. Informatieoverdracht
B2. Medische beeldvorming
C1. Kracht en beweging
C2. Energieomzettingen
D1. Eigenschappen van materialen
D2. Functionele materialen
E1. Zonnestelsel en Heelal
E2. Aarde en klimaat *
G1. Gebruik van elektriciteit
G2. Technische automatisering *

H. Natuurkunde en technologie

CE/SE
CE
CE
CE
CE
CE
SE
CE
SE
SE
CE
SE
CE

*) Keuzedomeinen: kies één uit twee.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B2, C1, C2, D1, E1, G1 en H in combinatie met de
vaardigheden uit domein A.
De CvE kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
De CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast.
De CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
•
ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; daarbij kan het
bevoegd gezag uit de subdomeinen E2 en G2 één subdomein kiezen, dan wel deze keuze aan de kandidaat
laten.
•
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen
betrekking heeft;
•
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

De examenstof:
De globale eindtermen van het NiNa eindexamenprogramma zijn blauw gearceerd.
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Domein A1: Algemene Vaardigheden - profieloverstijgend niveau
A1.1 Informatievaardigheden
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.
A1.2 Communiceren
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.
A1.3 Reflecteren op leren
De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.
A1.4 Studie en beroep
De kandidaat kan toepassingen en effecten van vakkennis en vaardigheden in verschillende studie- en beroepssituaties herkennen en benoemen en kan een verband leggen tussen de praktijk van deze studies en beroepen en de eigen kennis, vaardigheden en belangstelling.

Domein A2: Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische vaardigheden - profielniveau
A2.1 Onderzoeken
De kandidaat kan een vraagstelling in een geselecteerde context analyseren gebruik makend van relevante
begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken.
A2.2 Ontwerpen
De kandidaat kan een ontwerp op basis van een gesteld probleem voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen/theorie gebruiken.
A2.3 Modelvorming
De kandidaat kan een realistische contextsituatie analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen
naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model toetsen en beoordelen.
A2.4 Redeneren
De kandidaat kan met gegevens van wiskundige en natuurwetenschappelijke aard consistente redeneringen
opzetten van zowel inductief als deductief karakter.
A2.5 Waarderen en oordelen
De kandidaat kan een beargumenteerd oordeel over een situatie in de natuur of een technische toepassing geven en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten en persoonlijke uitgangspunten.
A2.6 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
De kandidaat kan een aantal voor het vak relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij vakspecifieke probleemsituaties.
A2.7 Kennisvorming
De kandidaat kan weergeven hoe natuurwetenschappelijke kennis ontstaat, welke vragen natuurwetenschappelijke onderzoekers kunnen stellen en hoe ze aan betrouwbare antwoorden komen.
A2.8 Toepassing van kennis
De kandidaat kan analyseren hoe natuurwetenschappelijke en technische kennis wordt toegepast en kan reflecteren op de wisselwerking tussen natuurwetenschap, techniek en samenleving.
A2.9 De invloed van natuurwetenschap en techniek
De kandidaat kan oordelen over de betrouwbaarheid van toegepaste natuurwetenschappelijke kennis en een
eigen mening over maatschappelijk-natuurwetenschappelijke vraagstukken vormen.

Domein A3: Natuurkundige vaardigheden
A 3.1 Technisch-instrumentele vaardigheden
De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor het vak relevante materialen, instrumenten, apparaten en ICT-toepassingen.
A3.2 Vaktaal
De kandidaat kan de specifieke vaktaal en vakterminologie interpreteren en produceren, waaronder formuletaal, conventies en notaties.
A3.3 Vakspecifiek gebruik van de computer
De kandidaat kan de computer gebruiken bij modelleren en visualiseren van verschijnselen en processen, en
voor het verwerken van gegevens.
A3.4 Kwantificeren en interpreteren
De kandidaat kan fysische grootheden kwantificeren en mathematische uitdrukkingen in verband brengen met
relaties tussen fysische begrippen.

3

Domein B Beeld- en Geluidstechniek
Centraal thema
• Golven zijn een middel tot informatieoverdracht
Domeinbeschrijving
In dit domein gaat het om fysische en technische aspecten van communicatie door golven in de context van de
digitalisering van informatieoverdracht. De leerlingen doen praktische ervaring op met signaalverwerking en dataanalyse. De brede toepasbaarheid wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de biomedische praktijk.
Subdomein B1. Informatieoverdracht
De kandidaat kan de eigenschappen van trillingen en golven gebruiken bij het analyseren en verklaren van informatieoverdracht.
1. trillingsverschijnselen in de natuur, in de techniek en bij natuurkundige proeven kwalitatief en kwantitatief
analyseren
2. golfverschijnselen in de natuur, in de techniek en bij natuurkundige proeven kwalitatief en kwantitatief analyseren
3. aan de hand van een meetreeks (u,t) resp. (u,x)-diagrammen maken [3] van trillingen en golven en uit (u,t)
en (u,x)-diagrammen de fysische eigenschappen van de trillingen en golven bepalen
4. het verschijnsel staande golf uitleggen en het verband tussen de golflengte en de lengte van het trillende
medium met behulp van een schets toelichten
5. informatieoverdracht tussen een zender en ontvanger uitleggen
Subdomein B2. Medische beeldvorming
De kandidaat kan in de context van medische beeldvorming fysische principes en technieken beschrijven en
analyseren en hun diagnostische functie voor de gezondheid toelichten.
1. emissie, voortplanting en absorptie van elektromagnetische straling uitleggen [2] en toelichten aan de
hand van röntgenstraling
2. de verschillende soorten ioniserende straling, hun ontstaan, hun bronnen en hun eigenschappen benoemen, evenals de risico's van deze vormen van straling voor mens en milieu, en dosisberekeningen maken
3. in medische contexten kwalitatieve en kwantitatieve problemen oplossen, waarbij de halveringstijd of halveringsdikte een rol speelt
4. eigenschappen van geluidsgolven kwalitatief toepassen [3] op ultrasone geluidsgolven
5. uitleggen hoe fotonen zwarting op een fotografische plaat dan wel een markering op een digitaal scherm
teweeg kunnen brengen, en uitleggen hoe digitaal opgeslagen beeldinformatie verwerkt kan worden tot
zichtbare beelden

Domein C Beweging en energie
Centrale thema's
• Verandering van beweging vereist kracht
• Energie is behouden en veranderlijk
Domeinbeschrijving
In dit domein komt het kwantitatieve verband tussen kracht en beweging in diverse toepassingen aan de orde voor
constante krachten. Energie en arbeid worden behandeld in de context van energieomzettingen. Leerlingen gebruiken wiskundige en computervaardigheden bij het weergeven en berekenen van krachten, bewegingen en
energieomzettingen.
Subdomein C1. Kracht en beweging
De kandidaat kan in contexten de relatie tussen kracht en bewegingsveranderingen analyseren en verklaren
met behulp van de wetten van Newton.
1. eigenschappen van bewegingen bepalen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en snelheidtijddiagrammen
2. krachten op een systeem aan de hand van een vectortekening analyseren, waaronder het samenstellen
en ontbinden in componenten met behulp van een parallellogram en het bepalen van grootte en/of richting
van krachten uit een vectortekening,
3. de eerste wet van Newton uitleggen aan de hand van voorbeelden en gebruiken bij het verklaren van
rechtlijnige bewegingen en het maken van berekeningen aan rechtlijnige eenparige bewegingen
4. berekeningen maken met de tweede wet van Newton aan rechtlijnige eenparig versnelde bewegingen
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5.

de momentenwet toepassen op twee krachtmomenten in evenwicht, bij berekeningen en tekeningen op
schaal

Subdomein C2. Energieomzettingen
De kandidaat kan in contexten de begrippen energiebehoud, rendement, arbeid en warmte gebruiken om
energieomzettingen te beschrijven en te analyseren.
1. berekeningen maken met betrekking tot kracht, arbeid en vermogen in situaties van systemen bij constante snelheden, waarbij de richting van de kracht evenwijdig is aan de verplaatsing
2. de wet van behoud van energie en de relatie tussen arbeid en kinetische energie kwalitatief en kwantitatief toepassen op versnelde en vertraagde bewegingen (waaronder de vrije val, de verticale worp omhoog) en op veersystemen
3. energieomzettingen bij verplaatsingen kwalitatief en kwantitatief analyseren

Domein D Materialen
Centraal thema
• Het ontwerpen en het gebruik van materialen
Domeinbeschrijving
In dit domein worden de fysische eigenschappen van materialen behandeld in de context van technische en maatschappelijke toepassingen. In voorbeelden wordt geïllustreerd hoe resultaten van fundamenteel materiaalonderzoek nieuwe toepassingen mogelijk maken. De leerlingen onderzoeken eigenschappen van materialen met behulp
van practicumproeven.
Subdomein D1. Eigenschappen van materialen
De kandidaat kan fysische eigenschappen van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen beschrijven en verklaren
met behulp van atomaire en moleculaire modellen.
1. het atomaire model van materie gebruiken bij het verklaren van fasen en faseovergangen
2. macroscopische eigenschappen en verschijnselen verklaren met behulp van materiemodellen
3. warmtegeleidingprocessen beschrijven en daaraan berekeningen maken
4. berekeningen maken met de wet van Hooke en de begrippen spanning, treksterkte en elastische vervorming toelichten
5. beschrijven hoe licht door een glasvezelkabel getransporteerd wordt en daarbij het begrip breking uitleggen
Subdomein D2. Functionele materialen
De kandidaat kan in de context van de ontwikkeling van functionele materialen fysische begrippen gebruiken
en de mogelijke toepassingen van deze materialen toelichten en verklaren.

Domein E Aarde en Heelal
Centrale thema's
• Ontstaan en structuur van het heelal en het zonnestelsel
• De invloed van de zon op het weer, het klimaat en de bestaansvoorwaarden voor leven op aarde.
Domeinbeschrijving
In dit domein komt de centrale rol van gravitatie en van energie aan de orde in het ontstaan en de structuur van het
zonnestelsel en het heelal als geheel. De kanteling in het wereldbeeld naar heliocentrisch, die voor dat inzicht
nodig was, evenals later naar een beeld waarin het heelal geen centrum kent, krijgt aandacht. Geofysische verschijnselen en processen komen aan de orde als voorbeelden van deels uit andere domeinen bekende verschijnselen en processen, maar nu op de schaal van kilometers. De invloed die de zon heeft op tal van geofysische
verschijnselen en processen verbindt de twee centrale thema’s.
Subdomein E1. Zonnestelsel & Heelal
De kandidaat kan het ontstaan, de ontwikkeling en eigenschappen van het heelal en structuren daarin beschrijven en bewegingen in het zonnestelsel analyseren en verklaren.
1. het ontstaan en de structuur van het zonnestelsel beschrijven en verklaren
2. de baan van planeten om de zon en satellieten om de aarde analyseren en berekeningen maken met behulp van de gravitatiewet van Newton
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3.
4.
5.
6.

de verschillen tussen het heliocentrische en het geocentrisch wereldbeeld beschrijven en daarbij aangeven wat de invloed van deze verandering van het wereldbeeld op het menselijk denken is geweest;
de invloed van de massa en de straal van een planeet op het gewicht van een voorwerp verklaren,
evenals het verschijnsel gewichtloosheid
het ontstaan, de structuur en de ontwikkeling van het heelal beschrijven en rekenen met de afstand in
lichtjaar
beschrijven hoe in het totale spectrum van elektromagnetische straling waarnemingen aan het heelal worden verricht en dat een deel van die elektromagnetische straling afkomstig is van de warmtestraling van
zon en andere sterren

Subdomein E2. Aarde en klimaat
De kandidaat kan in geofysische contexten fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en
verklaren.

Domein F Menselijk Lichaam
Centraal thema
• Het menselijk lichaam.
Domeinbeschrijving
In dit domein gaat het om fysische eigenschappen en processen die van belang zijn voor de werking van het menselijk lichaam. Prestaties van het menselijke lichaam worden in verband gebracht met fysische kenmerken en de
invloed van omgevingsfactoren op gezondheid en veiligheid. Leerlingen kunnen door ontwerp- en modelleeropdrachten hun kennis verdiepen. De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysiologische en fysische
processen beschrijven, analyseren en verklaren en hun functie voor de gezondheid en veiligheid toelichten.
Domein F. Menselijk lichaam
De kandidaat kan in de context van het menselijk lichaam fysiologische en fysische processen beschrijven,
analyseren en verklaren en hun functie voor de gezondheid en veiligheid toelichten.

Domein G Meten en regelen
Centraal thema
• De elektrische maatschappij
Domeinbeschrijving
In dit domein komen basisprincipes van de elektriciteitsleer aan de orde in de context van moderne toepassingen.
Leerlingen ontwerpen en construeren een meet-, regel- of stuursysteem.
Subdomein G1. Gebruik van elektriciteit
De kandidaat kan aan de hand van fysische begrippen opwekking, transport en toepassingen van elektriciteit
beschrijven en analyseren.
1. het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading onder een aangelegde spanning
2. stroomkringen kwalitatief en kwantitatief analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen van
ohmse weerstanden berekeningen maken over spanning, stroomsterkte en weerstand
3. het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring kwalitatief en
kwantitatief analyseren
4. verschillende wijzen van opwekking van elektrische energie vergelijken op basis van berekeningen aan
vermogen, rendement en energiedichtheid, evenals de energetische aspecten van opslag en transport
van elektrische energie
Subdomein G2. Technische automatisering
De kandidaat kan een meet-, regel- of stuursysteem construeren en de functie en werking van de componenten beschrijven.

6

Domein H Natuurkunde en technologie
Centraal thema
• De cyclus van technisch ontwerpen en de plaats van natuurkunde daarin.
Domeinbeschrijving
In dit domein reflecteren leerlingen enerzijds op technisch ontwerpen en de rol die natuurkundige begrippen en
modellen daarin spelen, anderzijds op de betekenis van technologie voor de ontwikkeling van natuurkundige
kennis. Zij krijgen inzicht in de belangrijkste fasen in het ontwerpproces.
Domein H. Natuurkunde en technologie
De kandidaat kan de rol van fysische principes en wetmatigheden in de ontwikkeling van technologie beschrijven. Daarnaast kan de kandidaat aangeven wat bij de ontwikkeling van technologie de rol is van de verschillende fasen in het ontwerpproces.
1.
2.
3.

de belangrijkste fasen in het ontwerpproces onderscheiden
fysische principes en wetmatigheden toepassen op bestaande en nieuw te ontwerpen producten
voorbeelden gebruiken om de betekenis van technologie voor de ontwikkeling van natuurkundige kennis
toe te lichten
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Bijlage 1. Vergelijking Examenprogramma Natuurkunde HAVO
Hieronder staat een vergelijking van het huidige examenprogramma Natuurkunde HAVO met het concept examenprogramma Nieuwe Natuurkunde HAVO.
In de eerste twee kolommen staan de domeinen van het examenprogramma 2010 Natuurkunde volgens de syllabus van het CVE. In de derde kolom de overeenkomstige domeinen uit het concept examenprogramma Nieuwe Natuurkunde volgens de syllabus bij het examenprogramma Nieuwe Natuurkunde. In de laatste kolom is aangegeven of een domein/subdomein thuishoort in het CE of SE; zie
www.cve.nl.
Het huidige centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B2, C1, C2, D1, D2 en E2, in
combinatie met de vaardigheden uit domein A1. Bij het examenprogramma Nieuwe Natuurkunde blijft
het aantal SLU gelijk maar wordt de omvang van het CE teruggebracht naar 60% van de totale omvang
van 400 SLU. In de syllabus Nieuwe Natuurkunde is hiermee rekening mee gehouden in de verdeling
tussen CE en SE.

Domeinen

Examen 2010
Subdomeinen

A1 Vaardigheden
A2 Natuurkunde
en technologie

B Elektrische
processen

C Licht en geluid
D Kracht en
beweging
E Materie en
energie

NiNa
Subdomeinen
A Vaardigheden

1. Kennisvorming
2. Toepassing van kennis
3. De invloed van natuurwetenschap en techniek
1. Elektriciteit
4. Opwekking en transport
van elektrische energie
2. Regelsystemen en signaalverwerking
3. Elektromagnetisme
1. Licht
2. Trillingen en golven
1. Beweging
2. Kracht, arbeid en energie
1. Energie
2. Straling, gezondheid en
kernenergie

CE/SE

H. Natuurkunde en technologie

CE

G1. Gebruik van elektriciteit

CE

G2. Technische automatisering**

SE

B1. Informatieoverdracht
C1. Kracht en beweging
C2. Energieomzettingen

*
CE
CE
CE

D1. Eigenschappen van materialen
B2. Medische beeldvorming

CE
CE

D2. Functionele materialen
E1. Zonnestelsel en heelal
E2. Aarde en klimaat**
F. Menselijk lichaam

SE
CE
SE
SE

* Klassieke optica in 3e klas
** Uit deze twee onderwerpen wordt er één gekozen

8

Examenprogramma natuurkunde vwo
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:

Domeinen
A. Vaardigheden
B. Communicatie
C. Beweging en wisselwerking

D. Lading en veld
E. Straling en materie

F. Quantumwereld en relativiteit
G. Leven en aarde

Subdomeinen
B1. Informatieoverdracht
B2. Medische beeldvorming
C1. Kracht en beweging
C2. Energie en wisselwerking
C3. Gravitatie
D1. Elektrische systemen
D2. Elektrische en magnetische velden
E1. Eigenschappen van stoffen en materialen
E2. Elektromagnetische straling en materie

E3. Kern- en deeltjesprocessen
F1. Quantumwereld *
F2. Relativiteitstheorie *
G1. Biofysica *
G2. Geofysica *

H. Natuurwetten

CE/SE
CE
SE
CE
CE
CE
CE
CE
SE
CE
CE
SE
SE
SE
SE
CE

*) Keuzedomeinen: kies twee uit vier.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, C1, C2, C3, D1, D2, E2, E3 en H in combinatie met
de vaardigheden uit domein A.
De CvE kan bepalen, dat het centraal examen ten dele betrekking heeft op andere subdomeinen, mits de subdomeinen van het centraal examen tezamen dezelfde studielast hebben als de in de vorige zin genoemde.
De CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast.
De CvE maakt indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:
•
ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; daarbij kan het
bevoegd gezag uit subdomeinen F1, F2, G1 en G2 twee subdomeinen kiezen, dan wel deze keuze aan de
kandidaat laten.
•
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen
betrekking heeft;
•
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.

De examenstof:
De globale eindtermen van het NiNa eindexamenprogramma zijn blauw gearceerd.
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Domein A1. Algemene Vaardigheden - profieloverstijgend niveau
A1.1 Informatievaardigheden
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.
A1.2 Communiceren
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.
A1.3 Reflecteren op leren
De kandidaat kan bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.
A1.4 Studie en beroep
De kandidaat kan toepassingen en effecten van vakkennis en vaardigheden in verschillende studie- en beroepssituaties herkennen en benoemen en kan een verband leggen tussen de praktijk van deze studies en beroepen en de eigen kennis, vaardigheden en belangstelling.

Domein A2. Wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische vaardigheden - profielniveau
A2.1 Onderzoeken
De kandidaat kan een vraagstelling in een geselecteerde context analyseren gebruik makend van relevante
begrippen en theorie, vertalen in een vakspecifiek onderzoek, dat onderzoek uitvoeren en uit de onderzoeksresultaten conclusies trekken.
A2.2 Ontwerpen
De kandidaat kan een ontwerp op basis van een gesteld probleem voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen/theorie gebruiken.
A2.3 Modelvorming
De kandidaat kan een realistische contextsituatie analyseren, inperken tot een hanteerbaar probleem, vertalen
naar een model, modeluitkomsten genereren en interpreteren en het model toetsen en beoordelen.
A2.4 Redeneren
De kandidaat kan met gegevens van wiskundige en natuurwetenschappelijke aard consistente redeneringen
opzetten van zowel inductief als deductief karakter.
A2.5 Waarderen en oordelen
De kandidaat kan een beargumenteerd oordeel over een situatie in de natuur of een technische toepassing geven en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten en persoonlijke uitgangspunten.
A2.6 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
De kandidaat kan een aantal voor het vak relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij vakspecifieke probleemsituaties.

Domein A3. Natuurkundige vaardigheden
A 3.1 Technisch-instrumentele vaardigheden
De kandidaat kan op een verantwoorde wijze omgaan met voor het vak relevante materialen, instrumenten, apparaten en ICT-toepassingen.
A3.2 Vaktaal
De kandidaat kan de specifieke vaktaal en vakterminologie interpreteren en produceren, waaronder formuletaal, conventies en notaties.
A3.3 Vakspecifiek gebruik van de computer
De kandidaat kan de computer gebruiken bij modelleren en visualiseren van verschijnselen en processen, en
voor het verwerken van gegevens.
A3.4 Kwantificeren en interpreteren
De kandidaat kan fysische grootheden kwantificeren en mathematische uitdrukkingen in verband brengen met
relaties tussen fysische begrippen.
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Domein B. Communicatie
Centraal thema
• Golven zijn een middel tot informatieoverdracht
Domeinbeschrijving
In dit domein gaat het om fysische aspecten van communicatie door golven in de context van de digitalisering van
informatieoverdracht. De leerlingen doen praktische ervaring op met signaalverwerking en data-analyse. De brede
toepasbaarheid wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de sterrenkunde en de biomedische praktijk.
Subdomein B1. Informatieoverdracht
De kandidaat kan de eigenschappen van trillingen en golven gebruiken bij het analyseren en verklaren van informatieoverdracht.
1. trillingsverschijnselen in de natuur, in de techniek en bij natuurkundige proeven kwalitatief en kwantitatief
analyseren, wiskundig beschrijven en grafisch weergeven
2. golfverschijnselen in de natuur, in de techniek en bij natuurkundige proeven kwalitatief en kwantitatief analyseren, wiskundig beschrijven en grafisch weergeven
3. het ontstaan van staande golven uitleggen
4. informatieoverdracht tussen een zender en ontvanger uitleggen
Subdomein B2. Medische beeldvorming
De kandidaat kan in de context van medische beeldvorming fysische principes en technieken beschrijven en
analyseren en hun diagnostische functie voor de gezondheid verklaren.

Domein C. Beweging en Wisselwerking
Centrale thema's
• De verandering van beweging is het gevolg van kracht
• Energie is behouden en veranderlijk
• Gravitatie, de allesomvattende wisselwerking
Domeinbeschrijving
In dit domein komt het kwantitatieve verband tussen kracht als uiting van wisselwerking en beweging in een en
twee dimensies in diverse toepassingen aan de orde voor constante krachten. Energie en arbeid worden behandeld in de context van energieomzettingen. Leerlingen gebruiken wiskundige, computer- en modelleervaardigheden bij het berekenen van krachten, bewegingen en energieomzettingen.
Subdomein C1. Kracht en beweging
De kandidaat kan in contexten de relatie tussen kracht en bewegingsveranderingen kwalitatief en kwantitatief
analyseren en verklaren met behulp van de wetten van Newton.
1. eigenschappen van bewegingen bepalen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en snelheidtijddiagrammen
2. vraagstukken met betrekking tot eenparige bewegingen en eenparig versnelde bewegingen oplossen en
deze bewegingen wiskundig beschrijven
3. krachten op een systeem aan de hand van een vectortekening analyseren, waaronder het samenstellen
en ontbinden in componenten met behulp van een parallellogram en het bepalen van grootte en/of richting
van krachten uit een vectortekening
4. de eerste wet van Newton uitleggen aan de hand van voorbeelden en gebruiken bij het verklaren van bewegingen
5. met de tweede wet van Newton problemen kwalitatief en kwantitatief oplossen
6. de derde wet van Newton toepassen bij het beschrijven van krachtenparen in verschillende toepassingen
en bij het maken van berekeningen
7. een rekenmodel ontwerpen en gebruiken voor de beweging van een voorwerp op basis van een analyse
van aanwezige krachten, en die beweging analyseren door de modelparameters te manipuleren
8. situaties met krachtmomenten in evenwicht kwalitatief en kwantitatief analyseren met de momentenwet
Subdomein C2. Energie en wisselwerking
De kandidaat kan in contexten de begrippen energiebehoud, rendement, arbeid en warmte gebruiken om
energieomzettingen te beschrijven en te analyseren.
1. berekeningen maken met betrekking tot kracht, arbeid en vermogen in situaties van systemen bij constante snelheden
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2.
3.
4.

versnelde en vertraagde bewegingen, waaronder de vrije val, de verticale worp omhoog, de slinger, trillende veersystemen en stuiteren zonder wrijving, kwalitatief en kwantitatief analyseren met behulp van de
wet van behoud van energie en de relatie tussen arbeid en kinetische energie
energieomzettingen bij verplaatsingen kwalitatief en kwantitatief analyseren
de wet van behoud van impuls toepassen bij eendimensionale botsingen

Subdomein C3. Gravitatie
De kandidaat kan structuren en bewegingen in het heelal analyseren en verklaren aan de hand van de gravitatiewisselwerking.
1. de baan van voorwerpen in een zwaartekrachtsveld analyseren en berekeningen maken met behulp van
de gravitatiewet van Newton
2. de bewegingen van voorwerpen in een zwaartekrachtsveld beschrijven

Domein D. Lading en veld
Centrale thema's
• Lading en stroom zijn de bron van krachtvelden
• Elektriciteit en magnetisme zijn verstrengeld
Domeinbeschrijving
Elektromagnetische velden en krachten zijn van fundamentele betekenis in de natuurkunde voor het verklaren van
de bindingskrachten tussen geladen deeltjes in atomen en moleculen en van elektromagnetische straling. In dit
domein komen basisprincipes van het elektromagnetisme aan de orde gerelateerd aan een aantal belangrijke
natuurverschijnselen en toepassingen uit de techniek. Leerlingen doen eenvoudige proeven of waarnemingen aan
elektromagnetische verschijnselen en ontwerpen een meet-, regel- of stuursysteem.
Subdomein D1. Elektrische systemen
De kandidaat kan in contexten elektrische schakelingen analyseren en ontwerpen en de functie en werking
van de componenten beschrijven.
1. het verschijnsel elektrische stroom uitleggen als verplaatsing van lading onder een aangelegde spanning
2. stroomkringen kwalitatief en kwantitatief analyseren en daarbij voor serie- en parallelschakelingen van
ohmse weerstanden berekeningen maken over spanning, stroomsterkte en weerstand
3. het vermogen en het rendement van energieomzettingen in een elektrische stroomkring kwalitatief en
kwantitatief analyseren
4. een eenvoudig intelligent systeem ontwerpen met diverse verwerkingscomponenten
Subdomein D2. Elektrische en magnetische velden
De kandidaat kan in contexten elektromagnetische verschijnselen beschrijven, analyseren en verklaren.
1. elektrische velden en elektrische veldsterkte beschrijven als gevolg van de aanwezigheid van elektrische
lading
2. met behulp van het verband tussen elektrische potentiaal en kinetische energie de energieverandering
van een geladen deeltje in een elektrisch veld kwalitatief en kwantitatief analyseren
3. de begrippen magnetisch veld, magnetische veldsterkte en flux toepassen op magnetische verschijnselen
4. het gedrag van elektrische stroom en bewegende lading in een magnetisch veld beschrijven en daarbij de
grootte en richting van de lorentzkracht op stroomdraden en geladen deeltjes bepalen
5. elektromagnetische inductieverschijnselen (waaronder een bewegende magneet in een spoel en een
draaiend draadraam in een homogeen magneetveld) kwalitatief analyseren

Domein E. Straling en Materie
Centrale thema's
• Atomen zijn fundamentele lichtbronnen
• Atomaire kernen zijn een bron van ioniserende straling
• Op microniveau is kracht de uitwisseling van deeltjes
Domeinbeschrijving
Er wordt een verband gelegd tussen micro en macro door vanuit het atomaire model van de materie een aantal
macroscopische eigenschappen van materie te verklaren als gemiddelden over een groot aantal deeltjes. De fundamentele wisselwerking tussen licht en materie wordt beschreven als emissie en absorptie van fotonen door atomen en moleculen in de context van de astrofysica. Behoudswetten en de equivalentie van massa en energie
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worden gebruikt om een aantal reactie- en vervalprocessen te beschrijven. Praktische aspecten van radioactiviteit
en het gebruik van ioniserende straling komen aan de orde in biomedische toepassingen.
Subdomein E1. Eigenschappen van stoffen en materialen
De kandidaat kan fysische eigenschappen van gassen, vloeistoffen en materialen beschrijven en kan deze eigenschappen verklaren en analyseren aan de hand van deeltjesmodellen.
Subdomein E2. Elektromagnetische straling en materie
De kandidaat kan in astrofysische contexten verschijnselen beschrijven en verklaren aan de hand van de begrippen continu en lijnspectrum, absorptie, emissie en stralingsenergie.
1. het atoommodel van Bohr beschrijven met behulp van het golfkarakter van materie
2. spectra van het licht van sterren kwalitatief en kwantitatief analyseren
3. het verband tussen de kleur en de temperatuur van een voorwerp beschrijven
4. verklaren hoe luminositeit (totale lichtkracht), grootte, temperatuur en afstand van een ster met elkaar samenhangen
5. beschrijven hoe in het totale spectrum van elektromagnetische straling waarnemingen aan het heelal worden verricht
Subdomein E3. Kern- en deeltjesprocessen
De kandidaat kan in contexten behoudswetten en de equivalentie van massa en energie gebruiken in het beschrijven en analyseren van kernprocessen. Daarbij kan de kandidaat eigenschappen en ontstaan van ioniserende straling beschrijven, toepassingen verklaren en de effecten op mens en milieu beschrijven.
1. de verschillende soorten ioniserende straling, hun bronnen en hun eigenschappen benoemen, evenals de
risico's van deze vormen van straling voor mens en milieu en berekeningen maken met (equivalente) dosis
2. in technische en medische contexten kwalitatieve en kwantitatieve problemen oplossen, waarbij de halveringstijd of halveringsdikte een rol speelt
3. reactievergelijkingen voor kern- en deeltjesprocessen opstellen en hanteren door gebruik te maken van
symmetrie en behoudswetten voor energie, elektrische lading en lepton- en baryongetal
4. eenvoudige deeltjesinteracties met behulp van diagrammen beschrijven
5. kwalitatieve en kwantitatieve problemen oplossen over de energie die vrijkomt bij kernfusie en kernsplijting
6. detectiemethoden van elementaire deeltjes beschrijven

Domein F. Quantumwereld en Relativiteit
Centrale thema’s
• Deeltje-golfdualiteit
• De lichtsnelheid in vacuüm is constant
Domeinbeschrijving F1
Op zeer kleine, atomaire schaal blijkt het gedrag van materie en licht zeer verrassend te zijn. Fotonen, elektronen
en andere elementaire deeltjes gedragen zich als kwantumdeeltjes, deeltjes die aspecten van zowel golfgedrag als
deeltjesgedrag vertonen. In dit domein komt aan de orde hoe dit uitgangspunt heeft geleid tot de kwantumtheorie
voor atomaire en subatomaire verschijnselen. Leerlingen kunnen door practicum- en modelleeropdrachten hun
kennis verdiepen.
Subdomein F1. Quantumwereld
De kandidaat kan de golf-deeltjedualiteit toelichten aan de hand van enkele verschijnselen, en macroscopisch
gedrag in enkele voorbeelden verklaren aan de hand van een eenvoudig kwantumfysica deeltjesmodel. De
kandidaat kan markante verschillen aangeven tussen klassieke en kwantumfysische materiemodellen.
Domeinbeschrijving F2
De relativiteitstheorie van Albert Einstein is gebaseerd op twee eenvoudige principes, de constantheid van de lichtsnelheid en het relativiteitsprincipe. De uitkomsten zijn echter ver reikend en lijken tot paradoxen te leiden. In dit
domein worden de principes van de theorie uitgelegd waarin de begrippen gelijktijdigheid, ruimtetijd, lengtekrimp
en tijddilatatie een centrale rol spelen. Leerlingen leren vragen stellen en beantwoorden met behulp van ruimtetijddiagrammen.
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Subdomein F2. Relativiteitstheorie
De kandidaat kan de verschijnselen tijdrek en lengtekrimp verklaren aan de hand van de begrippen lichtsnelheid,
gelijktijdigheid en referentiestelsel.

Domein G. Leven en aarde
Centrale thema’s
• De levende cel
• Weer en klimaat.
Domeinbeschrijving G1
In dit domein worden fysische processen in de levende cel behandeld en gerelateerd aan fysische eigenschappen
van organismen. Centrale fysische begrippen zijn kracht, wisselwerking, energie en potentiaal. Er wordt een verband gelegd tussen de werking van moleculaire machines en de prestaties van het lichaam. Moderne fysische
technieken om de structuur van de cel waarneembaar te maken komen aan de orde. Leerlingen kunnen door practicum- en modelleeropdrachten hun kennis verdiepen.
Subdomein G1. Biofysica
De kandidaat kan in de context van levende systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.
Domeinbeschrijving G2
In dit domein gaat het om fysische begrippen en processen die een rol spelen in het beschrijven en verklaren van
weer en klimaat. Gas- en stromingswetten spelen daarin een belangrijke rol. De ontstaansgeschiedenis van de
aarde en atmosfeer komen aan de orde. In de context van de energiebalans van het aarde-zonsysteem worden het
broeikaseffect en consequenties daarvan behandeld. Leerlingen kunnen door eigen waarnemingen en modelleeropdrachten hun kennis verdiepen.
Subdomein G2. Geofysica
De kandidaat kan in geofysische contexten fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en
verklaren.

Domein H. Natuurwetten
Centraal thema
• Het natuurwetenschappelijk wereldbeeld.
Domeinbeschrijving
In dit domein reflecteren leerlingen op de betekenis van natuurkundige begrippen en verbanden. Het
doel is dat leerlingen samenhang zien in het natuurwetenschappelijke wereldbeeld. Aan de hand van
voorbeelden komt aan de orde hoe natuurkundige kennis tot stand komt en zich ontwikkelt.
Domein H. Natuurwetten
De kandidaat kan op micro-, macro- en kosmische schaal fysische principes en wetmatigheden benoemen, toepassen en met elkaar verbinden. Daarnaast kan de kandidaat aangeven wat in de natuurwetenschap de rol is
van waarneming, experiment, theorie en model.
1. voorbeelden die aansluiten bij de vwo-domeinen C en E uit deze syllabus gebruiken om te laten zien hoe
natuurkundige kennis tot stand komt en welke eisen aan dit proces worden gesteld
2. voorbeelden die aansluiten bij de vwo-domeinen C en E uit deze syllabus gebruiken om de wederzijdse
beïnvloeding van technologie en natuurkundige kennis toe te lichten en de rol van meetinstrumenten en
waarnemingsmethoden daarin te beschrijven
3. voorbeelden die aansluiten bij de vwo-domeinen C en E uit deze syllabus gebruiken om toe te lichten hoe
het begrip model in de natuurkunde wordt gehanteerd en de grenzen van de toepasbaarheid en betrouwbaarheid van een bepaald model voor een fysisch verschijnsel beoordelen
4. in de vwo-domeinen van deze syllabus beschreven fysische verschijnselen en processen gebruiken om
aan te tonen hoe deze op microschaal, macroschaal en kosmische schaal verklaard en geanalyseerd
kunnen worden aan de hand van dezelfde principes, en daarbij de grenzen van de toepasbaarheid van
deze principes aangeven
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Bijlage 2. Vergelijking Examenprogramma Natuurkunde VWO
Hieronder staat een vergelijking van het huidige examenprogramma Natuurkunde VWO met het concept examenprogramma Nieuwe Natuurkunde VWO.
In de eerste twee kolommen staan de domeinen van het examenprogramma 2010 Natuurkunde volgens de syllabus van het CVE. In de derde kolom de overeenkomstige domeinen uit het concept examenprogramma Nieuwe Natuurkunde volgens de syllabus bij het examenprogramma Nieuwe Natuurkunde. In de laatste kolom is aangegeven of een domein/subdomein thuishoort in het CE of SE; zie
www.cve.nl.
Het huidige centraal examen heeft betrekking op de subdomeinen B1, B3, C1, C2, C3, C4, E1, E2 en
E4, in combinatie met de daarbij behorende vaardigheden uit domein A. Bij het examenprogramma
Nieuwe Natuurkunde blijft het aantal SLU gelijk maar wordt de omvang van het CE teruggebracht naar
60% van de totale omvang van 480 SLU. In de syllabus Nieuwe Natuurkunde is hiermee rekening mee
gehouden in de verdeling tussen CE en SE.

Domeinen
A Vaardigheden
B Elektriciteit en
magnetisme

C Mechanica

D Warmteleer
E Golven en
straling

Examen 2010
Subdomeinen
1. Elektrische stroom
2. Signaalverwerking
3. Elektromagnetisme
4. Inductie en wisselstromen
1. Rechtlijnige beweging
2. Kracht en moment
3. Arbeid en energie
4. Kromlijnige beweging
1. Gas en vloeistof
2. Thermische processen
1. Trilling en golf
2. Licht
3. Elektromagnetisch spectrum
4. Radioactiviteit

NiNa
Subdomeinen
A Vaardigheden
D1. Elektrische systemen

CE/SE
CE

D2. Elektrische en magnetische velden

CE

C1. Kracht en beweging

CE

C2. Energie en wisselwerking
C3. Gravitatie
E1. Eigenschappen van stoffen en
materialen
B1. Informatieoverdracht

CE
CE
SE

E2. Elektromagnetische straling en
materie
B2. Medische beeldvorming
E3. Kern- en deeltjesprocessen
H. Natuurwetten
F1. Quantumwereld**
F2. Relativiteitstheorie**
G1. Biofysica**
G2. Geofysica**

CE
*
CE
CE/SE
CE
CE
SE
SE
SE
SE

* Klassieke optica in 3e klas
** Uit deze vier onderwerpen worden er twee gekozen
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