Natuurkunde inhouden (PO-havo/vwo)
Sectoren

kerndoelen primair
onderwijs

kerndoelen
onderbouw

havo bovenbouw
exameneenheden

vwo bovenbouw
exameneenheden

34:
De leerlingen leren zorg
te dragen voor de
lichamelijke en
psychische gezondheid
van henzelf en anderen.
39:
De leerlingen leren met
zorg om te gaan met het
milieu.

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.

42:
De leerlingen leren
onderzoek doen aan
materialen en
natuurkundige
verschijnselen, zoals
licht, geluid,
electriciteit, kracht,
magnetisme en
temperatuur.

31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.

44:
De leerlingen leren bij
producten uit hun eigen
omgeving relaties te
leggen tussen de
werking, de vorm en het
materiaalgebruik.

32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

NA/H Domein D:
Materialen
Subdomein D1:
Eigenschappen van
stoffen en materialen
21. De kandidaat kan in
contexten fysische
eigenschappen van
stoffen en materialen
beschrijven en verklaren
met behulp van atomaire
en moleculaire modellen.
Subdomein D2:
Functionele
materialen
22. 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.

NA/V Domein E: Straling
en materie
Subdomein E1:
Eigenschappen van
stoffen en materialen
23. De kandidaat kan in
contexten fysische
eigenschappen van
stoffen en materialen
beschrijven en kan deze
eigenschappen verklaren
en analyseren aan de
hand van
deeltjesmodellen.
Subdomein E2:
Elektromagnetische
straling en materie
24. De kandidaat kan in
astrofysische en andere
contexten de
wisselwerking tussen
straling en materie
beschrijven en verklaren
aan de hand van de
begrippen
atoomspectrum,
absorptie, emissie en
stralingsenergie.
Subdomein E3: Kernen
deeltjesprocessen*
25. De kandidaat kan in
contexten
behoudswetten en de
equivalentie van massa
en energie gebruiken in
het beschrijven en
analyseren van deeltjesen kernprocessen.

Vakkernen

1. Materie

49:
De leerlingen leren over
de mondiale ruimtelijke
spreiding van
bevolkingsconcentraties
en godsdiensten, van
klimaten, energiebronnen
en van
natuurlandschappen
zoals vulkanen,
woestijnen, tropische
regenwouden,
hooggebergten en
rivieren.

33:
De leerling leert door
onderzoek kennis te
verwerven over voor
hem relevante
technische producten en
systemen, leert deze
kennis naar waarde te
schatten en op
planmatige wijze een
technisch product te
ontwerpen en te maken.

NA/H Domein D:
Materialen
Subdomein D1:
Eigenschappen van
stoffen en materialen
21. De kandidaat kan in
contexten fysische
eigenschappen van
stoffen en materialen
beschrijven en verklaren
met behulp van atomaire
en moleculaire modellen.
Subdomein D2:
Functionele
materialen
22. 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.
NA/H Domein E: Aarde
en heelal
Subdomein E1:
Zonnestelsel en heelal
23. De kandidaat kan
het ontstaan en de
ontwikkeling van
structuren in het heelal
beschrijven en
bewegingen in het
zonnestelsel analyseren
en verklaren aan de
hand van fysische
principes.
Subdomein E2: Aarde
en klimaat*
24. De kandidaat kan in
de context van
geofysische systemen
fysische verschijnselen
en processen
beschrijven, analyseren
en verklaren.
NA/H Domein F:

NA/V Domein E: Straling
en materie
Subdomein E1:
Eigenschappen van
stoffen en materialen
23. De kandidaat kan in
contexten fysische
eigenschappen van
stoffen en materialen
beschrijven en kan deze
eigenschappen verklaren
en analyseren aan de
hand van
deeltjesmodellen.
Subdomein E2:
Elektromagnetische
straling en materie
24. De kandidaat kan in
astrofysische en andere
contexten de
wisselwerking tussen
straling en materie
beschrijven en verklaren
aan de hand van de
begrippen
atoomspectrum,
absorptie, emissie en
stralingsenergie.
Subdomein E3: Kernen
deeltjesprocessen*
25. De kandidaat kan in
contexten
behoudswetten en de
equivalentie van massa

Menselijk lichaam*
25. De kandidaat kan in
de context van het
menselijk lichaam
fysische processen
beschrijven, analyseren
en verklaren en hun
functie voor gezondheid
en veiligheid toelichten.

en energie gebruiken in
het beschrijven en
analyseren van deeltjesen kernprocessen.
NA/V Domein G: Leven
en aarde
Subdomein G1:
Biofysica*
28. De kandidaat kan in
de context van levende
systemen fysische
verschijnselen en
processen beschrijven,
analyseren en verklaren.
Subdomein G2:
Geofysica*
29. De kandidaat kan in
de context van
geofysische systemen
fysische verschijnselen
en processen
beschrijven, analyseren
en verklaren.
NA/V Domein G: Leven
en aarde
Subdomein G1:
Biofysica*
28. De kandidaat kan in
de context van levende
systemen fysische
verschijnselen en
processen beschrijven,
analyseren en verklaren.
Subdomein G2:
Geofysica*
29. De kandidaat kan in
de context van
geofysische systemen
fysische verschijnselen
en processen
beschrijven, analyseren
en verklaren.

2. Energie

34:
De leerlingen leren zorg
te dragen voor de
lichamelijke en
psychische gezondheid
van henzelf en anderen.
35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.
39:
De leerlingen leren met
zorg om te gaan met het
milieu.
42:
De leerlingen leren
onderzoek doen aan
materialen en
natuurkundige
verschijnselen, zoals
licht, geluid,
electriciteit, kracht,
magnetisme en
temperatuur.
44:
De leerlingen leren bij
producten uit hun eigen
omgeving relaties te
leggen tussen de
werking, de vorm en het
materiaalgebruik.

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

NA/H Domein G: Meten
en regelen
Subdomein G1:
Gebruik van
elektriciteit
26. De kandidaat kan
opwekking, transport en
toepassingen van
elektriciteit beschrijven
en analyseren aan de
hand van fysische
begrippen.
Subdomein G2:
Technische
automatisering*
27. De kandidaat kan
meet-, stuur- en
regelsystemen
construeren en de
functie en werking van
de componenten
beschrijven.
NA/H Domein G: Meten
en regelen
Subdomein G1:
Gebruik van
elektriciteit
26. De kandidaat kan
opwekking, transport en
toepassingen van
elektriciteit beschrijven
en analyseren aan de
hand van fysische
begrippen.
Subdomein G2:
Technische
automatisering*
27. De kandidaat kan
meet-, stuur- en
regelsystemen
construeren en de
functie en werking van
de componenten
beschrijven.

NA/V Domein D: Lading
en veld
Subdomein D1:
Elektrische systemen
21. De kandidaat kan in
contexten elektrische
schakelingen analyseren
met behulp van de
wetten van Kirchhoff.
Daarbij kan de kandidaat
energieomzettingen
analyseren.
Subdomein D2:
Elektrische en
magnetische velden
22. De kandidaat kan in
contexten
elektromagnetische
verschijnselen
beschrijven, analyseren
en verklaren met behulp
van elektrische en
magnetische velden.
NA/V Domein D: Lading
en veld
Subdomein D1:
Elektrische systemen
21. De kandidaat kan in
contexten elektrische
schakelingen analyseren
met behulp van de
wetten van Kirchhoff.
Daarbij kan de kandidaat
energieomzettingen
analyseren.
Subdomein D2:
Elektrische en
magnetische velden
22. De kandidaat kan in
contexten
elektromagnetische
verschijnselen
beschrijven, analyseren
en verklaren met behulp
van elektrische en
magnetische velden.
NA/V Domein F:
Quantumwereld en
relativiteit
Subdomein F1:
Quantumwereld
26. De kandidaat kan in
contexten de golfdeeltjedualiteit en de
onbepaaldheidsrelatie
van Heisenberg
toepassen, en de
quantisatie van
energieniveaus in enkele
voorbeelden verklaren
aan de hand van een
eenvoudig
quantumfysisch model.
Subdomein F2:
Relativiteitstheorie*
27. De kandidaat kan in
gedachte-experimenten
en toepassingen de
verschijnselen tijdrek en
lengtekrimp verklaren
aan de hand van de
begrippen lichtsnelheid,
gelijktijdigheid en
referentiestelsel.

3. Licht, geluid en
straling

35:
De leerlingen leren zich
redzaam te gedragen in
sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en
als consument.
41:
De leerlingen leren over
de bouw van planten,
dieren en mensen en

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.

NA/H Domein B: Beelden geluidstechniek
Subdomein B1:
Informatieoverdracht
16. De kandidaat kan in
contexten
eigenschappen van
trillingen en golven
gebruiken bij het
analyseren en verklaren
van onder andere

NA/V Domein B: Golven
Subdomein B1:
Informatieoverdracht
16. De kandidaat kan in
contexten
eigenschappen van
trillingen en golven
gebruiken bij het
analyseren en verklaren
van onder andere
informatieoverdracht.

over de vorm en functie
van hun onderdelen.
42:
De leerlingen leren
onderzoek doen aan
materialen en
natuurkundige
verschijnselen, zoals
licht, geluid,
electriciteit, kracht,
magnetisme en
temperatuur.
44:
De leerlingen leren bij
producten uit hun eigen
omgeving relaties te
leggen tussen de
werking, de vorm en het
materiaalgebruik.

31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

informatieoverdracht.
Subdomein B2:
Medische
beeldvorming
17. De kandidaat kan
eigenschappen van
ioniserende straling en
de effecten van deze
straling op mens en
milieu beschrijven. Ook
kan de kandidaat
medische
beeldvormingstechnieken
beschrijven en
analyseren aan de hand
van fysische principes
en de diagnostische
functie van deze
beeldvormingstechnieken
voor de gezondheid
toelichten.
Subdomein B3:
Optica*
18. De kandidaat kan
aan de hand van
toepassingen van
geometrische optica en
golfoptica
eigenschappen van licht
beschrijven en
analyseren.
NA/H Domein B: Beelden geluidstechniek
Subdomein B1:
Informatieoverdracht
16. De kandidaat kan in
contexten
eigenschappen van
trillingen en golven
gebruiken bij het
analyseren en verklaren
van onder andere
informatieoverdracht.
Subdomein B2:
Medische
beeldvorming
17. De kandidaat kan
eigenschappen van
ioniserende straling en
de effecten van deze
straling op mens en
milieu beschrijven. Ook
kan de kandidaat
medische
beeldvormingstechnieken
beschrijven en
analyseren aan de hand
van fysische principes
en de diagnostische
functie van deze
beeldvormingstechnieken
voor de gezondheid
toelichten.
Subdomein B3:
Optica*
18. De kandidaat kan
aan de hand van
toepassingen van
geometrische optica en
golfoptica
eigenschappen van licht
beschrijven en
analyseren.
NA/H Domein B: Beelden geluidstechniek
Subdomein B1:
Informatieoverdracht
16. De kandidaat kan in
contexten
eigenschappen van
trillingen en golven
gebruiken bij het
analyseren en verklaren
van onder andere
informatieoverdracht.
Subdomein B2:
Medische
beeldvorming

Subdomein B2:
Medische
beeldvorming
17. De kandidaat kan
eigenschappen van
ioniserende straling en
de effecten van deze
straling op mens en
milieu beschrijven. Ook
kan de kandidaat
medische
beeldvormingstechnieken
beschrijven en
analyseren aan de hand
van fysische principes
en de diagnostische
functie van deze
beeldvormingstechnieken
voor de gezondheid
toelichten.
NA/V Domein B: Golven
Subdomein B1:
Informatieoverdracht
16. De kandidaat kan in
contexten
eigenschappen van
trillingen en golven
gebruiken bij het
analyseren en verklaren
van onder andere
informatieoverdracht.
Subdomein B2:
Medische
beeldvorming
17. De kandidaat kan
eigenschappen van
ioniserende straling en
de effecten van deze
straling op mens en
milieu beschrijven. Ook
kan de kandidaat
medische
beeldvormingstechnieken
beschrijven en
analyseren aan de hand
van fysische principes
en de diagnostische
functie van deze
beeldvormingstechnieken
voor de gezondheid
toelichten.
NA/V Domein E: Straling
en materie
Subdomein E1:
Eigenschappen van
stoffen en materialen
23. De kandidaat kan in
contexten fysische
eigenschappen van
stoffen en materialen
beschrijven en kan deze
eigenschappen verklaren
en analyseren aan de
hand van
deeltjesmodellen.
Subdomein E2:
Elektromagnetische
straling en materie
24. De kandidaat kan in
astrofysische en andere
contexten de
wisselwerking tussen
straling en materie
beschrijven en verklaren
aan de hand van de
begrippen
atoomspectrum,
absorptie, emissie en
stralingsenergie.
Subdomein E3: Kernen
deeltjesprocessen*
25. De kandidaat kan in
contexten
behoudswetten en de
equivalentie van massa
en energie gebruiken in
het beschrijven en

4. Kracht en beweging

42:
De leerlingen leren
onderzoek doen aan
materialen en
natuurkundige
verschijnselen, zoals
licht, geluid,
electriciteit, kracht,
magnetisme en
temperatuur.
44:
De leerlingen leren bij
producten uit hun eigen
omgeving relaties te
leggen tussen de
werking, de vorm en het
materiaalgebruik.
45:
De leerlingen leren
oplossingen voor
technische problemen te
ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

17. De kandidaat kan
eigenschappen van
ioniserende straling en
de effecten van deze
straling op mens en
milieu beschrijven. Ook
kan de kandidaat
medische
beeldvormingstechnieken
beschrijven en
analyseren aan de hand
van fysische principes
en de diagnostische
functie van deze
beeldvormingstechnieken
voor de gezondheid
toelichten.
Subdomein B3:
Optica*
18. De kandidaat kan
aan de hand van
toepassingen van
geometrische optica en
golfoptica
eigenschappen van licht
beschrijven en
analyseren.

analyseren van deeltjesen kernprocessen.

NA/H Domein C:
Beweging en energie
Subdomein C1: Kracht
en beweging
19. De kandidaat kan in
contexten de relatie
tussen kracht en
bewegingsveranderingen
analyseren en verklaren
met behulp van de
wetten van Newton.
Subdomein C2:
Energieomzettingen
20. De kandidaat kan in
contexten de begrippen
energiebehoud,
rendement, arbeid en
warmte gebruiken om
energieomzettingen te
beschrijven en te
analyseren.

NA/V Domein C:
Beweging en
wisselwerking
Subdomein C1: Kracht
en beweging
18. De kandidaat kan in
contexten de relatie
tussen kracht en
bewegingsveranderingen
kwalitatief en
kwantitatief analyseren
en verklaren met behulp
van de wetten van
Newton.
Subdomein C2:
Energie en
wisselwerking
19. De kandidaat kan in
contexten de begrippen
energiebehoud,
rendement, arbeid en
warmte gebruiken om
energieomzettingen te
beschrijven en te
analyseren.
Subdomein C3.
Gravitatie
20. De kandidaat kan
ten minste in de context
van het heelal
bewegingen analyseren
en verklaren aan de
hand van de
gravitatiewisselwerking.
NA/V Domein C:
Beweging en
wisselwerking
Subdomein C1: Kracht
en beweging
18. De kandidaat kan in
contexten de relatie
tussen kracht en
bewegingsveranderingen
kwalitatief en
kwantitatief analyseren
en verklaren met behulp
van de wetten van
Newton.
Subdomein C2:
Energie en
wisselwerking
19. De kandidaat kan in
contexten de begrippen
energiebehoud,
rendement, arbeid en
warmte gebruiken om
energieomzettingen te
beschrijven en te
analyseren.
Subdomein C3.

Gravitatie
20. De kandidaat kan
ten minste in de context
van het heelal
bewegingen analyseren
en verklaren aan de
hand van de
gravitatiewisselwerking.
NA/V Domein F:
Quantumwereld en
relativiteit
Subdomein F1:
Quantumwereld
26. De kandidaat kan in
contexten de golfdeeltjedualiteit en de
onbepaaldheidsrelatie
van Heisenberg
toepassen, en de
quantisatie van
energieniveaus in enkele
voorbeelden verklaren
aan de hand van een
eenvoudig
quantumfysisch model.
Subdomein F2:
Relativiteitstheorie*
27. De kandidaat kan in
gedachte-experimenten
en toepassingen de
verschijnselen tijdrek en
lengtekrimp verklaren
aan de hand van de
begrippen lichtsnelheid,
gelijktijdigheid en
referentiestelsel.
5. Ruimte

42:
De leerlingen leren
onderzoek doen aan
materialen en
natuurkundige
verschijnselen, zoals
licht, geluid,
electriciteit, kracht,
magnetisme en
temperatuur.
43:
De leerlingen leren hoe
je weer en klimaat kunt
beschrijven met behulp
van temperatuur,
neerslag en wind.
46:
De leerlingen leren dat
de positie van de aarde
ten opzichte van de zon
leidt tot
natuurverschijnselen,
zoals seizoenen en dag/nachtritme.

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.
33:
De leerling leert door
onderzoek kennis te
verwerven over voor
hem relevante
technische producten en
systemen, leert deze
kennis naar waarde te
schatten en op
planmatige wijze een
technisch product te
ontwerpen en te maken.

NA/H Domein E: Aarde
en heelal
Subdomein E1:
Zonnestelsel en heelal
23. De kandidaat kan
het ontstaan en de
ontwikkeling van
structuren in het heelal
beschrijven en
bewegingen in het
zonnestelsel analyseren
en verklaren aan de
hand van fysische
principes.
Subdomein E2: Aarde
en klimaat*
24. De kandidaat kan in
de context van
geofysische systemen
fysische verschijnselen
en processen
beschrijven, analyseren
en verklaren.

NA/V Domein C:
Beweging en
wisselwerking
Subdomein C1: Kracht
en beweging
18. De kandidaat kan in
contexten de relatie
tussen kracht en
bewegingsveranderingen
kwalitatief en
kwantitatief analyseren
en verklaren met behulp
van de wetten van
Newton.
Subdomein C2:
Energie en
wisselwerking
19. De kandidaat kan in
contexten de begrippen
energiebehoud,
rendement, arbeid en
warmte gebruiken om
energieomzettingen te
beschrijven en te
analyseren.
Subdomein C3.
Gravitatie
20. De kandidaat kan
ten minste in de context
van het heelal
bewegingen analyseren
en verklaren aan de
hand van de
gravitatiewisselwerking.

6. Technologie

44:
De leerlingen leren bij
producten uit hun eigen
omgeving relaties te
leggen tussen de
werking, de vorm en het
materiaalgebruik.
45:
De leerlingen leren
oplossingen voor
technische problemen te
ontwerpen, deze uit te
voeren en te evalueren.

29:
De leerling leert kennis
te verwerven over en
inzicht te verkrijgen in
sleutelbegrippen uit het
gebied van de levende
en niet-levende natuur,
en leert deze
sleutelbegrippen te
verbinden met situaties
in het dagelijks leven.
31:
De leerling leert o.a.
door praktisch werk
kennis te verwerven
over en inzicht te
verkrijgen in processen
uit de levende en nietlevende natuur en hun
relatie met omgeving en
milieu.
32:
De leerling leert te
werken met theorieën en
modellen door onderzoek
te doen naar
natuurkundige en
scheikundige
verschijnselen als
elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

n.v.t.

n.v.t.

