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NB. Deze uitwerking is door mij gemaakt en is niet de uitwerking die de CCVS hanteert. Er 
kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten aan deze uitwerking ontleend worden. Na het 
vraagnummer staat steeds tussen haakjes het door mij ingeschatte aantal punten die te 
krijgen zijn voor die vraag. Dat heb ik ingeschat op grond van de totalen per opgave zoals op 
het voorblad van het tentamen gegeven is en op grond van wat ik denk dat een redelijke 
verdeling is. De CCVS kan een andere verdeling hanteren. 
 
 

OPGAVE 1 – stikstofdioxide-evenwicht 
 
a.(1)  3,0 mol N2O4 komt van 6,0 mol NO2. Dus er is 6,0 + 4,0 = 10,0 mol NO2 in het vat 
gebracht. (3 significante cijfers) 

 
b.(3)  [NO2] =  0,40   [N2O4] = 0,30   
 
Dus K= [N2O4] / [NO2]2  =  0,30 / 0,402 = 1,9  (2 significante cijfers) 
 
c.(2)   en d.(1) 
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e.(2)  De waarde van K voor een bepaalde evenwichtsreactie is alleen afhankelijk van de 
temperatuur. Omdat in dit geval de temperatuur is veranderd is de K dus ook veranderd. 
De nieuwe waarde is   
 
K= 0,20 / 0,602 = 0,555     0,56   (2 significante cijfers) 
 
f. (2) Door het verhogen van de temperatuur is het evenwicht naar links verschoven. 
Aangezien bij temperatuurverhoging een evenwicht naar de endotherme kant verschuift 
(volgens het principe van Le Chatelier-Van’t Hoff), is de reactie naar links in dit geval 
endotherm. 
 
g. (4) 
 
     V= 5L    2NO2   N2O4     
            B       10  0 
            O       -2x            +x 
            E      10-2x   x 
            C     2-0,4x 0,2x 
 

 
K= 0,2x / (2-0,4x)2 = 0,555  dus x = 9,66 of 2,59  (berekend met de a,b,c-formule). 
Als x =9,66 zou zijn, dan zou de hoeveelheid NO2 negatief zijn en dat kan niet, dus x =2,59. 
Zodat de hoeveelheid NO2 = 10-2x = 4,82 mol en de hoeveelheid N2O4  = 2,59 mol    
respectievelijk 4,8 en 2,6 mol (2 significante cijfers). 
NB1. Kwadratische vergelijkingen hebben meestal twee oplossingen waarvan er in de 
chemie steeds één geen betekenis heeft, zoals een negatieve hoeveelheid stof.  
NB2. Verwaarlozing van een term in K, zoals dat bij berekeningen van bv. een pH vaak tot 
een oplossing leidt en dus toegestaan is, leidt hier niet tot een oplossing.  
 
 
OPGAVE 2 -  glyfosfaat 
 
a. (2)  De term peptidebinding is gereserveerd voor de binding tussen twee aminozuren.  
Dat is hier niet het geval (hoewel de onderdelen van een peptidebinding hier wel in 
voorkomen). 
 
b. (2) Er zijn bv. 3 OH-groepen waarmee waterstofbruggen met water gevormd kunnen 
worden. Er is ook een NH-groep waarmee hetzelfde kan gebeuren. Water kan overigens ook 
waterstofbruggen vormen met de twee dubbelgebonden zuurstofatomen. 
 
c. (2) De molecuulformule van glyfosfaat is C2H8O5NP, zodat de molmassa is 157,06 g. 
11,6 g is dus 0,0739 mol. De molariteit is dus 0,0739 M. (3 significante cijfers) 
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d. (1) De C-H binding is te sterk voor een afsplitsing van een H+- ion. 
 
e. (3) De afsplitsing van de eerste H+ moet gaan tegen de aantrekkingskracht van de 
‘achterblijvende’ lading van 1-. De afsplitsing van de tweede H+ moet gaan tegen de 
aantrekkingskracht van een achterblijvende lading van 2-. Dus dat gaat moeilijker, leidend 
tot een kleinere Kz. (De krachten tussen ladingen is evenredig met de grootte van die 
ladingen.) 
 
f. (2) Neem (CH3)2NH als een verwante verbinding van glyfosfaat voor wat betreft het 
aminedeel. De Kb hiervan is  5,4.10-4. 
 
g. (3) pH = 2,025   Dus [H3O+]  =  9,441. 10-3 
Kz =  (9,441.10-3)2 / (0,01 – 9,441.10-3) = 1,59.10-4   (3 significante cijfers) 
 
 

OPGAVE 3 – Lachgas 

 
a. (3) Voorbeeld antwoorden: 
1. Er zijn in totaal 16 valentie elektronen (5 per N en 6 voor O). Om te voldoen aan de 
zogenaamde octetregel (8 elektronen in ieders valentieschil), moeten er in totaal 8 
elektronen bij ‘geleend’ worden.  
Met een gemeenschappelijk elektronenpaar tussen twee atomen wordt er aan beide 
atomen een elektron bij geleend, dus in totaal 2 (kijk bv. naar H-H door het 
gemeenschappelijke elektronenpaar hebben beide H-atomen er van elkaar een elektron bij 
geleend en hebben beide zodoende een gevulde valentieschil). 
Zo’n gemeenschappelijk elektronenpaar zorgt voor binding tussen de twee atomen. 
Om 8 elektronen erbij te lenen zijn er dus vier gemeenschappelijke (bindende) 
elektronenparen nodig. 
2. Om te voldoen aan de octetregel moeten een aantal van de in totaal 16 valentie-
elektronen (5 per N en 6 voor O) tegelijkertijd toebedeeld worden aan twee atomen. Dit 
leidt dan tot binding tussen die twee atomen. In dit geval zouden dan van de 16 valentie-
elektronen er 8 toebedeeld moeten worden aan twee atomen. Aangezien elektronen liefst 
gepaard zijn, leidt dit tot 8/2 = 4 elektronenparen die steeds gedeeld worden tussen twee 
atomen. Dit zijn dan hier de vier bindende elektronenparen. 
3. De covalentie van 3 van N wil zeggen dat een N-atoom 3 elektronen beschikbaar stelt voor 
3 gemeenschappelijke elektronenparen met andere atomen. Er is hier een totale covalentie 
van 8 (3 per N  en 2 voor O). Dus er worden 8 elektronen beschikbaar gesteld voor 
gemeenschappelijke elektronenparen. En omdat er steeds twee elektronen per binding zijn, 
zijn er dus vier gemeenschappelijke (bindende) elektronenparen. 
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b. (3) 

 
c. (3) De middelste Lewisstructuur beschrijft het N2O molecuul het best. Vanwege de grotere 
elektronegativiteit van O t.o.v. N, is het waarschijnlijker dat er negatieve lading op O zit dan 
op N.  
De rechter Lewisstructuur kent meer formele ladingen en is daarom onwaarschijnlijker. 
Bovendien is gewoonlijk het middelste atoom, in moleculen met meerdere atoomsoorten, 
het atoom met de kleinste elektronegativiteit.  
 
(Opmerking: De twee linker Lewisstructuren zijn in feite mesomere grensstructuren van N2O 
en dragen beide bij aan de werkelijke elektronenverdeling in het molecuul. De bijdrage van 
de rechter van die twee zal daarbij het grootst zijn, vanwege de grotere elektronegativiteit 
van O. De elektronenverdeling zal bv. een lading van -2/3 op het zuurstofatoom geven en 
 -1/3 op het rechter stikstofatoom en +1  op het linker N-atoom. Naar mij idee is het woord 
‘waarschijnlijk’ in de opgave daarom niet correct.) 
 
d.  (2)  NH4NO3 (s)    N2O (g)  +  2H2O (g) 
Bij de heersende temperatuur is water in de gasfase. 
 
e. (3) 

 
 
f. (3) H2O2 + 2H+ +2e-  2H2O                                3x 
                     C5H12O3     C5H6O3 + 6H+ + 6e-          1x 
____________________________________ 
      C5H12O3  + 3H2O2   C5H6O3 + 6H2O  
 
 
g. (3)    
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OPGAVE 4 - perspex 

                                       
a. (2) 
 

 
b. (2)  3-hydroxymethylpropaanzuur of 3-hydroxy-2-methylpropaanzuur 
 
c. (3) Ja, C-2 is een asymmetrisch  koolstofatoom, dus er zijn twee spiegelbeeldisomeren. 
 
 

 
 
 
 
 
d. (1) CH3OH  of CH4O. 
 
e. (2) Nee, er zijn geen stereoisomeren van methylmethacrylaat. Er is geen asymmetrisch 
koolstofatoom en er is ook geen sprake van cis en trans isomerie omdat aan C-3 van het 
propanoaat-gedeelte twee dezelfde atomen (groepen) zitten en er dus door draaiing om de 
dubbele binding geen andere stof ontstaat. 
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f. (3) 
 

 
 
g. (2) Het zijn mengsels van verschillende moleculen doordat de ketens niet allemaal 
dezelfde lengte zullen hebben. Alleen bij zuivere stoffen (in dit geval dus bestaand uit 
moleculen van dezelfde lengte) is er sprake van een smeltpunt. 
 
h.(2) De gemiddelde lengte van ketens bij perspex(B) zal wat langer zijn zodat er een 
sterkere vanderwaals-binding is tussen de ketens, leidend tot een hoger smelttraject. 
 
i. (3)  Bijvoorbeeld: 
 
(C5H8O2)n   + 5nO2   3nCO2 + 2nCO + 4nH2O 
 
Alles is mogelijk zolang er CO2 en CO ontstaat.  
 
Hoewel men geneigd kan zijn om alleen H2O als waterstofhoudend reactieproduct te nemen, 
moet het noemen van H2 als één van de reactieproducten goedgekeurd worden, immers de 
vraag heeft het over een tekort aan zuurstof voor een volledige verbranding.  
Bovendien is het energetisch gunstiger om CO2 en H2 te krijgen dan CO en H2O (zie bv. het 
tentamen van april 2018).   
 
Onderstaande reactievergelijkingen zijn danook andere goede voorbeelden. 
 
2(C5H8O2)n   + 7nO2   8nCO2 + 2nCO + 8nH2 

 

(C5H8O2)n   + 5nO2   4nCO2 + nCO + 3nH2O  + 1nH2 
 
 

EINDE 

  


