
Natuur- en Scheikunde 
Verschillen tussen boven- en 

onderbouw
Richtlijnen voor keuze



Onderbouw Bovenbouw
Wiskunde Eenvoudige formules (3 variabelen)

Delen, vermenigvuldigen, op- en 
aftrekken

Formules met meer dan 3 variabelen,
Wortels en exponenten

Complexiteit Eenvoudige situaties Meer complexe situaties, meer 
cijfermatige analyse

Vraagstelling Standaardsituaties Contexten uit de praktijk, meer 
abstractie

Becijfering Gemiddeld 7 gecombineerd 
HAVO/VWO

Becijfering volgens 
examenvoorschrift (gemiddeld 6 –
6,5)

Verschillen onder- en bovenbouw



Wiskunde

Onderbouw Bovenbouw

𝐸𝐸 = 𝑃𝑃. 𝑡𝑡
Energieverbruik van een apparaat 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌.

𝑙𝑙
𝐴𝐴

Elektrische weerstand van een draad
𝑃𝑃 = 𝑈𝑈. 𝐼𝐼
Vermogen van een elektrisch 
apparaat

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁0.
1
2

𝑡𝑡
𝑡𝑡1/2

Verval van een radioactieve stof

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋
𝑚𝑚
𝐶𝐶

Trillingstijd van een gewicht aan een 
veer



Complexiteit

Onderbouw Bovenbouw

https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo





Examen VWO 2011-1
De tester bestaat uit een trapeziumvormige geleidende strip metaal met temperatuurgevoelige verf.
Als je met twee vingers op de tester drukt, maakt hij contact met de beide polen van de batterij. Doordat er dan een stroom door
de tester loopt, wordt deze warm. Hierdoor verkleurt de temperatuurgevoelige verf.
figuur 2
In figuur 2 is de trapeziumvormige strip schematisch weergegeven.

figuur 3
We kunnen ons de strip voorstellen als vijf strookjes metaal die overal even dik  zijn maar sprongsgewijs breder worden. Zie figuur 3.
Het dunste deel is 1,0 mm breed en heeft een weerstand van 1,3 Ω.
De volgende strookjes zijn achtereenvolgens 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm en 5,0 mm breed.

3p 26 Bereken de weerstand van de gehele strip van figuur 3.

Vraagstelling

Onderbouw: Simpele situaties die dicht bij de voorbeelden 
blijven die zijn besproken 

Bovenbouw: Contexten uit de praktijk
Extra vertaalslag nodig om de theorie toe te passen



Heelal

Objecten in het heelal van “klein” naar groot
- Aarde en planeten
- Zonnestelsels (ster met planeten)
- Sterrenstelsels met vele miljarden sterren en planeten

“platte pannekoek met spiraalarmen”



Medische Beeldvorming: Combinatie PET en CT

De voordelen van PET en CT scans worden 
gecombineerd door ze over elkaar te leggen:
- CT: Gedetailleerd beeld van de organen
- PET: Lokatie van abnormaal hoge stofwisseling 

(tumoren)



Quantumfysica: Bouw van het waterstofatoom

Voor de banen geldt:
𝑂𝑂 = 𝑛𝑛. 𝜆𝜆
𝜆𝜆: de de broglie golflengte van het elektron
𝑂𝑂: de omtrek van de banen
𝑛𝑛: het quantumgetal

Bij iedere baan is een waarschijnlijkheidsverdeling: 
de elektronenwolk

De Bohrstraal van het waterstofatoom: 5,3 x 10−11 m



Practica

Magneetveld van een stroomdraad

Het systeembord



Becijfering

In de onderbouw geldt de gemiddeld 7 richtlijn voor 
HAVO/VWO gecombineerd
De mensen die natuurkunde kiezen zitten nog iets 
hoger, zeg 7,5

Als Erasmus op eindexamen natuurkunde gemiddeld 7,5 
zou scoren, zouden we verreweg de beste school van 
Nederland zijn
→ Cijfer “crash” in de vierde klas

VWO ~1,8 pt; HAVO ~0,9 pt

Dus groffe richtlijn voor een klas 3 cijfer voor keuze van 
natuurkunde (en scheikunde);

VWO: 8
HAVO: 7



Vragen?
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