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Beoordelingsmodel 
 
 

 
Absint  

 
 1 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− In de structuurformule van α-thujon is de CH3 groep naar achteren 

getekend en de CH2 groep naar voren. In de structuurformule van 
β-thujon zijn beide groepen naar voren getekend. Dan is een molecuul 
α-thujon niet het spiegelbeeld van een molecuul β-thujon. 

− Een juiste tekening van het spiegelbeeld van de gegeven 
structuurformule van α-thujon, gevolgd door de vermelding dat deze 
structuurformule niet met de gegeven structuurformule van β-thujon tot 
dekking is te brengen / ongelijk is aan de gegeven structuurformule van 
β-thujon. 

 
• in de structuurformule van α-thujon is de CH3 groep naar achteren 

getekend en de CH2 groep naar voren en in de structuurformule van 
β-thujon zijn beide groepen naar voren getekend 1 

• conclusie 1 
 
of 
 
• juiste tekening van het spiegelbeeld van de gegeven structuurformule 

van α-thujon 1 
• vermelding dat de tekening van het spiegelbeeld van de gegeven 

structuurformule van α-thujon niet met de gegeven structuurformule van 
β-thujon tot dekking is te brengen / ongelijk is aan de gegeven 
structuurformule van β-thujon 1 

 
Indien een antwoord is gegeven als: „In beide moleculen komen 
asymmetrische koolstofatomen voor, dus zijn de moleculen elkaars 
spiegelbeeld.”    1 
Indien een antwoord is gegeven als: „Een molecuul α-thujon is niet het 
spiegelbeeld van een molecuul β-thujon, want de structuurformule van 
α-thujon is niet het spiegelbeeld van de structuurformule van β-thujon.” 1 
Indien het antwoord slechts bestaat uit een opmerking als: „Wanneer je het 
spiegelbeeld tekent van de gegeven structuurformule van α-thujon is dat 
niet met de gegeven structuurformule van β-thujon tot dekking te brengen, 
dus zijn het geen spiegelbeeldisomeren.” zonder dat een tekening is 
gegeven    1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Opmerking 
Wanneer een antwoord is gegeven als: „Een molecuul α-thujon zou het 
spiegelbeeld zijn van een molecuul β-thujon, als de CH2 groep en de 
C3H7 groep beide in het vlak van tekening zouden liggen. Dat is niet zo, dus 
zijn de moleculen niet elkaars spiegelbeeld.” dit goed rekenen. 
 

 2 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
In een molecuul α-thujon zitten de CH3 groep en de CH2 groep aan 
weerskanten van de ring en in een molecuul β-thujon zitten de CH3 groep 
en de CH2 groep aan dezelfde kant van de ring. Dus zijn het 
cis-trans-isomeren. 
 
• in een molecuul α-thujon zitten de CH3 groep en de CH2 groep aan 

weerskanten van de ring en in een molecuul β-thujon zitten de 
CH3 groep en de CH2 groep aan dezelfde kant van de ring 1 

• conclusie 1 
 
Indien een antwoord is gegeven als: „De moleculen bevatten geen 
C = C binding, dus zijn α-thujon en β-thujon geen cis-trans-isomeren.”  0 
 
Opmerking 
Wanneer een antwoord is gegeven als: „De moleculen zijn niet elkaars 
spiegelbeeld, dus zijn α-thujon en β-thujon cis-trans-isomeren.” dit in dit 
geval goed rekenen. 
 

 3 maximumscore 3 
R – C3H7  +  H2O  →  R – C3H6OH  +  2 H+  +  2 e– 
 
• R – C3H7 en H2O voor de pijl en R – C3H6OH en H+ na de pijl 1 
• e– aan de juiste kant van de pijl 1 
• juiste coëfficiënten 1 
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 4 maximumscore 3 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 2,45·10–5 (mol L–1). 
 
• berekening van de piekoppervlakte van α-thujon wanneer bij bepaling 2 

dezelfde hoeveelheid van referentiestof A door de gaschromatograaf zou 
zijn gegaan als bij bepaling 1: 23181 delen door 3776 en 
vermenigvuldigen met 7927 1 

• omrekening van de piekoppervlakte van α-thujon wanneer bij bepaling 2 
dezelfde hoeveelheid van referentiestof A door de gaschromatograaf zou 
zijn gegaan naar de verhoudingsfactor tussen de concentraties van 
α-thujon in absint en het mengsel dat bij bepaling 1 is gebruikt: delen 
door 27025 1 

• omrekening van de verhoudingsfactor tussen de concentraties van 
α-thujon in absint en het mengsel dat bij bepaling 1 is gebruikt naar de 
concentratie van α-thujon in de onderzochte absint: vermenigvuldigen 
met 1,36·10–5 (mol L–1) 1 

 
Opmerking 
Wanneer de uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is opgegeven, 
hiervoor in dit geval geen punt aftrekken. 
 

 5 maximumscore 3 
Een juiste berekening leidt tot de (uitkomst dat het totale thujongehalte 
16 mg kg–1 is en de) conclusie dat de onderzochte absint aan de norm 
voldoet. 
 
• berekening van de totale thujonconcentratie in de onderzochte absint: 

de concentratie van α-thujon in de onderzochte absint (is gelijk aan het 
antwoord op de vorige vraag) plus 7,38·10–5 (mol L–1)  1 

• omrekening van de totale thujonconcentratie naar het aantal mg thujon 
per liter: vermenigvuldigen met de massa van een mol thujon (152,2 g) 
en met 103 (mg g–1) 1 

• omrekening van het aantal mg thujon per liter naar het aantal mg thujon 
per kg: vermenigvuldigen met 103 (L m–3) en delen door  
0,92·103 (kg m–3) en conclusie 1 
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Opmerkingen 
− Wanneer een onjuist antwoord op vraag 5 een consequent gevolg is van 

een onjuist antwoord op vraag 4, dit antwoord op vraag 5 goed 
rekenen. 

− Wanneer in het antwoord op vraag 4 een rekenfout is gemaakt en dit in 
het antwoord op vraag 5 weer is gebeurd, niet opnieuw een punt 
aftrekken. 

− Wanneer na een juiste berekening van het aantal mg thujon per liter is 
geconstateerd dat dit (omgerekend) minder is dan 35 mg per kg, 
gevolgd door de conclusie dat de onderzochte absint aan de norm 
voldoet, dit goed rekenen. 

 
Speeksel 

 
 6 maximumscore 3 

Een juiste uitleg leidt tot de conclusie dat het speeksel het zuur-base koppel 
CO2 (+ H2O) / HCO3

– of H2CO3/HCO3
– bevat. 

 
• er ontstaat CO2 (wanneer zoutzuur aan het speeksel wordt toegevoegd) 1 
• de pH van het speeksel is (veel) dicht(er) bij de pKz van CO2 + H2O / 

H2CO3 (dan bij de pKz van HCO3
–) 1 

• conclusie 1 
 

 7 maximumscore 3 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 

  
aantal mol zuur 0,4=

aantal mol geconjugeerde base 1
. 

 
• berekening [H3O+]: 10–6,8 1 
• juiste uitdrukking voor Kz, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1 

• berekening aantal mol zuur
aantal mol geconjugeerde base

 (is gelijk aan 2 3

3

[H CO ]
[HCO ]- ): de 

gevonden [H3O+] delen door Kz 1 
 
Indien in een overigens juist antwoord de uitkomst van de berekening als 

volgt is genoteerd:   
aantal mol zuur 1,6=

aantal mol geconjugeerde base 4,5
 2 

 
Opmerkingen  
− Wanneer een onjuist antwoord op vraag 7 het consequente gevolg is 

van een onjuist antwoord op vraag 6, dit antwoord op vraag 7 goed 
rekenen. 

− Wanneer het antwoord in drie significante cijfers is gegeven, in dit 
geval geen punt aftrekken. 
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 8 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Wanneer het speeksel geen bufferende werking zou hebben, zou bij 
toevoegen van 3,0 mL 0,0050 M zoutzuur aan 1,0 mL speeksel [H3O+] 

gelijk aan 3 0 0 0050
4 0

  
, ,
,

×  (mol L–1) worden. Dan zou pH = 2,43 zijn. Dit is 

(veel) lager dan de gemeten pH (4,5) (dus is er bufferende werking). 
 
• berekening van het volume na toevoegen van het zoutzuur: 1,0 (mL) 

plus 3,0 (mL) 1 
• berekening [H3O+] in het geval geen bufferende werking zou optreden 

(hierna [H3O+]gbw): 3,0 (mL) delen door het volume na toevoegen van 
het zoutzuur en vermenigvuldigen met 0,0050 (mol L–1) 1 

• omrekening van [H3O+]gbw naar de pH in het geval geen bufferende 
werking zou optreden: – log [H3O+]gbw en constatering dat dit (veel) 
lager is dan de gemeten pH (en conclusie) 1 

 
Cacaoboter 

 
 9 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
 
 
 
 
• structuurformules van methanol en oliezuur voor de pijl 1 
• structuurformule van methyloleaat na de pijl 1 
• H2O na de pijl en juiste coëfficiënten 1 
 
Opmerking 
− Wanneer een evenwichtsteken is gebruikt, dit goed rekenen. 
− Wanneer de carboxylgroep is weergegeven met COOH, dit goed 

rekenen. 
 

C17H33

HO
C

O
+CH3 OH C17H33

O
C

O

CH3

+ H2O→
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 10 maximumscore 3 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 57 (dm3). 
 
• berekening van het aantal mol vet in 1,0 kg P - O - L: 1,0 (kg) 

vermenigvuldigen met 103 (g kg–1) en delen door 857 (g mol–1)  1 
• omrekening van het aantal mol vet in 1,0 kg P - O - L naar het aantal 

mol waterstof dat daarmee moet reageren: vermenigvuldigen met 2 1 
• omrekening van het aantal mol waterstof dat moet reageren naar het 

aantal dm3 waterstof: vermenigvuldigen met Vm (bijvoorbeeld via 
Binas-tabel 7: 2,45·10–2 m3 mol–1) en met 103 (dm3 m–3)  1 

 
Indien in een overigens juiste berekening gebruik is gemaakt van 
Vm

 = 2,24·10–2 m3 mol–1 2 
 

 11 maximumscore 3 
Een juist antwoord bestaat uit vier van onderstaande vijf schematische 
aanduidingen: 
S - O - O, P - O - P, S - O - S, O - O - O, P - O - O 
 
Indien drie juiste vetten zijn genoemd 2 
Indien twee juiste vetten zijn genoemd of indien één juist vet is genoemd 1 
 
Opmerking 
Wanneer bijvoorbeeld behalve S - O - O ook O - O - S is genoemd, deze twee 
aanduidingen als één aanduiding rekenen. 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− In grote micellen zullen meer lipasemoleculen niet aan het grensvlak 

aanwezig zijn (dan in kleine micellen). (Ze kunnen dan de reactie niet 
katalyseren, de snelheid zal dan dus laag zijn.) In proef 1 was de 
reactiesnelheid dus het grootst. 

− Wanneer de micellen klein zijn, is het totale grensvlak tussen de twee 
oplossingen groter (dan wanneer de micellen groot zijn). (De 
reactiesnelheid is dan groter dan wanneer de micellen groot zijn.) In 
proef 1 was de reactiesnelheid dus het grootst. 

 
• in grote micellen zullen meer lipasemoleculen niet aan het grensvlak 

aanwezig zijn (dan in kleine micellen) / wanneer de micellen klein zijn, 
is het totale grensvlak tussen de twee oplossingen groter (dan wanneer 
de micellen groot zijn) 1 

• conclusie 1 
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 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Lipase is een katalysator. 
− Lipase is een enzym en wordt (dus) niet verbruikt. 
 
Indien slechts een antwoord is gegeven als: „Lipase is een enzym.” 0 
 

 14 maximumscore 1 
1,2,3-propaantriol/glycerol 
 
Opmerking 
Wanneer een juiste (structuur)formule van glycerol is gegeven, dit goed 
rekenen. 
 

 15 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• water als ingaande stofstroom bij reactor 1 1 
• water als uitgaande stofstroom bij scheiding 3 1 
• water als ingaande stofstroom bij reactor 2 en scheiding 2 1 
• splitsing en recycling van de waterstroom uit scheiding 3 juist  1 
 
en 
 

S

reactor
1

reactor
2

scheiding
1

scheiding
2

scheiding
3

scheiding
4

lipase aan
vaste drager

organisch oplosmiddel met emulgator

water

water

water

vetzuren 
en vetten

(o.a. P - O - S)
P - O - O

S - S - S X
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• water als ingaande stofstroom bij scheiding 2 1 
• water als uitgaande stofstroom bij scheiding 3 1 
• water als ingaande stofstroom bij reactor 2 en reactor 1 1 
• splitsing en recycling van de waterstroom uit scheiding 3 juist  1 
 
Indien in een overigens juist antwoord in de eerste tekening extra water van 
buitenaf in reactor 2 is getekend 3 
 
Opmerkingen 
− Wanneer de waterstromen rechtstreeks naar reactor 2 en/of scheiding 2 

zijn getekend, dus niet eerst zijn gemengd met andere stofstromen, dit 
goed rekenen. 

− Wanneer in reactor 1 (kennelijk) overmaat water is gebruikt en het 
overgebleven water op een juiste wijze wordt teruggevoerd van 
scheiding 1 naar reactor 1, bijvoorbeeld als volgt:  
 
 
 
 
 
 
 
dit goed rekenen. 

− Wanneer een tekening is gegeven als het tweede voorbeeld, waarin de 
kruising van de waterstroom die naar reactor 1 gaat met de stroom van 
het organisch oplosmiddel met emulgator die naar reactor 2 gaat niet is 
aangegeven met   , dit goed rekenen.  

− Wanneer bij de zelfgetekende stofstromen geen bijschriften zijn 
geplaatst, dit niet aanrekenen. 

 

S

reactor
1

reactor
2

scheiding
1

scheiding
2

scheiding
3

scheiding
4

lipase aan
vaste drager

organisch oplosmiddel met emulgator

water

water

water met
lipase aan

vaste 
drager

organisch 
oplosmiddel 

met emulgator

water

water

vetzuren 
en vetten

(o.a. P - O - S)
P - O - O

S - S - S X

reactor
1

scheiding
1

water

S

water

S - S - S X
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Metathese 
 

 16 maximumscore 3 
Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
• zesring getekend 1 
• één dubbele binding 1 
• methylgroepen en dubbele binding op de juiste plaats 1 
 
Indien een antwoord is gegeven als: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien het antwoord bestaat uit een zevenring met twee methylgroepen en 
een dubbele binding, bijvoorbeeld een antwoord als: 2 
 
 
 
 
 
Indien het antwoord bestaat uit een achtring met twee methylgroepen en 
een dubbele binding, bijvoorbeeld een antwoord als: 1 
 
 
 
 
 
 

CH
CH

CH2

H3C

H2C
C

CH2

H3C

CH
CH

CH2

H3C

H2C
C

CH2

CH
CH

H2C

C
H2C

CH2

CH3

H3C
CH3

CH
CH

CH3

H2C

C CH2H3C

CH2

H2C

CH
CH

CH3

H2C

C

CH2

H3C CH2
H2C

H2C
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 17 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Wanneer metathese tussen twee moleculen van stof P optreedt, onder 

afsplitsing van (een molecuul) etheen, ontstaat weer een molecuul met 
twee eindstandige dubbele bindingen. Met dit molecuul kan opnieuw 
metathese met een molecuul van stof P plaatsvinden. Het molecuul dat 
dan (behalve een molecuul etheen) ontstaat, heeft weer twee 
eindstandige dubbele bindingen. Enzovoorts. 

− Wanneer metathese tussen twee moleculen van stof P optreedt, onder 
afsplitsing van (een molecuul) etheen, ontstaat weer een molecuul met 
twee eindstandige dubbele bindingen. Met twee van zulke moleculen 
kan opnieuw metathese plaatsvinden. Het molecuul dat dan (behalve 
een molecuul etheen) ontstaat, heeft weer twee eindstandige dubbele 
bindingen. Enzovoorts. 

 
• notie dat met moleculen van stof P onderling metathese kan 

plaatsvinden 1 
• notie dat dan weer een molecuul ontstaat met twee eindstandige dubbele 

bindingen 1 
• notie dat met het nieuwe molecuul opnieuw metathese kan plaatsvinden 

met een molecuul van stof P / een ander nieuw molecuul 1 
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 18 maximumscore 3 
Een juist antwoord kan als volgt zijn weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• juiste structuurformules voor de pijl in stap 3 1 
 
 
• in stap 3                         na de pijl 1 
 
 
• in stap 4 het reactieproduct van stap 3 voor de pijl en juiste 

structuurformules na de pijl 1 
 
Indien een antwoord is gegeven als: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking 
Wanneer een vergelijking niet klopt of beide vergelijkingen niet kloppen, 
een punt aftrekken. 
 

+

CC
CH3

H

H

H

C
CC CH3

HH
H

H

C
H

H
C

H
+

CH3H
C

stap 3

stap 4

H
M C[   ]

M[   ]

M[   ]

CH3 CH3

C
CC CH3

HH
H

H
M[   ] CH3 CH3

→

→

C
CC CH3

HH
H

H
M[   ] CH3

+

CC
CH3

H

H

H

C
CC CH3

HH
H

H

C
H

H
C

H
+

CH3H
C

stap 3

stap 4

H
M C[   ]

M[   ] M[   ]

CH3 H3C

CH3
C

CC CH3
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H

H
H3C

M[   ]
→

→
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Zink 
 

 19 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
– (– 2,03·105) + (– 3,48·105) + (– 2,97·105) (J mol–1) = – 4,42·105 (J mol–1) 
 
• juiste verwerking van de vormingswarmte van ZnS: – (– 2,03·105) 

(J mol–1) 1 
• juiste verwerking van de vormingswarmte van ZnO: + (– 3,48·105) 

(J mol–1)  1 
• juiste verwerking van de vormingswarmte van SO2: + (– 2,97·105) 

(J mol–1) en juiste sommering 1 
 
Indien in een overigens juist antwoord de factor 105 niet is opgenomen 2 
Indien als enige fout bij de verwerking alle plus- en mintekens zijn 
verwisseld, bijvoorbeeld in een antwoord als: 2 
+ (– 2,03·105) – (– 3,48·105) – (– 2,97·105) (J mol–1) = + 4,42·105 (J mol–1)  
Indien als enige fout bij de verwerking één plus- of minteken is verwisseld, 
bijvoorbeeld in een antwoord als:  2 
+ (– 2,03·105) + (– 3,48·105) + (– 2,97·105) (J mol–1) = – 8,48·105 (J mol–1)  
Indien als enige fout bij de verwerking twee plus- of mintekens zijn 
verwisseld, bijvoorbeeld in een antwoord als:  1 
+ (– 2,03·105) – (– 3,48·105) + (– 2,97·105) (J mol–1) = – 1,52·105 (J mol–1)  
 
Opmerking 
Wanneer een antwoord is gegeven als: 2,03 – 3,48 – 2,97 = – 4,42·105 
(J mol–1), dit goed rekenen. 
 

 20 maximumscore 3 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 3,9·109 (J). 
 
• berekening van het aantal gram Zn in 1,0 ton concentraat: 1,0 (ton) 

vermenigvuldigen met 106 (g ton–1) en met 58(%) en delen door 102(%) 1 
• omrekening van het aantal gram Zn in 1,0 ton concentraat naar het 

aantal mol ZnS in 1,0 ton concentraat (is gelijk aan het aantal mol Zn): 
delen door de massa van een mol Zn (bijvoorbeeld via Binas-tabel 99: 
65,38 g)  1 

• omrekening van het aantal mol ZnS in 1,0 ton concentraat naar het 
aantal J: vermenigvuldigen met het antwoord op de vorige vraag 1 

 
Opmerking 
Wanneer een onjuist antwoord op vraag 20 het consequente gevolg is van 
een onjuist antwoord op vraag 19, dit antwoord op vraag 20 goed rekenen. 
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 21 maximumscore 2  
ZnO  + 2 H3O+  →  Zn2+  +  3 H2O  
of 
ZnO  + 2 H+  →  Zn2+  +  H2O 
 
• ZnO voor de pijl en Zn2+ na de pijl 1 
• H3O+/ H+ voor de pijl en H2O na de pijl en juiste coëfficiënten 1 
 
Indien één van de volgende vergelijkingen is gegeven:  1 
ZnO  +  H2SO4  →  Zn2+  +  SO4

2–  +  H2O  
of 
ZnO  +  2 H+  +  SO4

2–  →  ZnSO4  +  H2O 
Indien de volgende vergelijking is gegeven:  0 
ZnO  +  H2SO4  →  ZnSO4  +  H2O 
 
Opmerking 
Wanneer de vergelijking ZnO  +  2 HSO4

–  →  Zn2+  +  H2O  +  2 SO4
2– 

is gegeven, dit goed rekenen. 
 

 22 maximumscore 1 
zink 
 
Opmerkingen 
− Wanneer het antwoord ‘Zn’ is gegeven, dit goed rekenen. 
− Wanneer het antwoord ‘oxaalzuur’/‘ethaandizuur’/‘H2C2O4’ is 

gegeven, dit goed rekenen. 
 

 23 maximumscore 2 
• zink is als reductor sterk genoeg om zowel de koperionen als de 

cadmiumionen om te zetten 1 
• uit het zink ontstaan zinkionen (en die zijn al ruimschoots aanwezig, 

dus is geen extra scheiding nodig)  1 
 
Opmerking 
Wanneer ‘oxaalzuur’ als antwoord op vraag 22 is gegeven, kan het 
antwoord op vraag 23 als volgt zijn geformuleerd:  
„Oxaalzuur is als reductor sterk genoeg om zowel de koperionen als de 
cadmiumionen om te zetten. 
Uit het oxaalzuur ontstaan water en koolstofdioxide. Water is al aanwezig 
en de koolstofdioxide zal als gas ontwijken.” 
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 24 maximumscore 4 
Een juiste berekening leidt tot de uitkomst 19 (kg). 
 
• berekening van het aantal C dat in 35 uur per m2 door de elektroden 

gaat: 35 (uur) vermenigvuldigen met 3600 (s uur–1) en met  
450 (C s–1)  1 

• omrekening van het aantal C dat in 35 uur per m2 door de elektroden 
gaat naar het aantal mol elektronen: delen door 9,65·104 (C mol–1)  1 

• omrekening van het aantal mol elektronen naar het aantal mol zink: 
delen door 2 1 

• omrekening van het aantal mol zink naar het aantal kg zink: 
vermenigvuldigen met de massa van een mol zink (bijvoorbeeld via 
Binas-tabel 99: 65,38 g) en delen door 103 (g kg–1)  1 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− In verdund zwavelzuur lost cadmium wel op en koper niet. 
− H+/H3O+ kan wel reageren met Cd en niet met Cu. 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Je moet na de reactie met het verdunde zwavelzuur filtreren (dan heb je het 
koper verkregen). Door elektrolyse van het filtraat verkrijg je het cadmium. 
 
• (na de reactie met het verdunde zwavelzuur) filtreren 1 
• het filtraat elektrolyseren 1 
 
Indien een antwoord is gegeven als: „ Je moet na de reactie met het 
verdunde zwavelzuur filtreren (dan heb je het koper verkregen). Daarna aan 
het filtraat natrium toevoegen.”  1 
 
Opmerking 
Wanneer een antwoord is gegeven als: „Je moet na de reactie met het 
verdunde zwavelzuur filtreren (dan heb je het koper verkregen). Daarna 
aan het filtraat (overmaat) zink toevoegen (en weer filtreren).” dit goed 
rekenen. 
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 27 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
De vergelijking van de reactie aan de anode (= pluspool) is:  
2 H2O  →  4 H+  +  O2  +  4 e– 
Dus A is zuurstof.  
Q is (verdund) zwavelzuur (dat weer bij de loging wordt gebruikt). 
 
• juiste vergelijking van de reactie aan de anode 1 
• dus A is zuurstof 1 
• Q is (verdund) zwavelzuur (dat weer bij de loging wordt gebruikt) 1 
 
Indien in een overigens juist antwoord H+ is vermeld voor Q 2 
 
Opmerking 
Wanneer behalve zwavelzuur ook zinksulfaat bij Q is genoemd, dit goed 
rekenen. 
 

 
 
Bronvermeldingen 
 
tekstfragmenten opgave Zink http://www.budelzink.nl 
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