
Naam:  Klas: Datum:     
 
Naam groepsgenoten:   Groepsnr:   
 
 

Begeleid Zelfstandig Leren:  

Wat is een exotherme reactie? 

 

Maak dit groepswerk samen met je groepsgenoten. Vul allemaal de bundel in, na afloop geeft één 

iemand van je groepje deze bundel af. De leerkracht duidt aan wie.  

Als er vragen zijn, dan stel je deze. Zijn er problemen binnen het groepje, dan ook contacteer je 

onmiddellijk de leerkracht.  

Veel succes!  

 

 

1. Open de onderstaande link:  

http://www.footprints-

science.co.uk/index.php?module=2&type=Exothermic%20reaction&section=Section1&info=8 

Dit is je startscherm:  

 

 

http://www.footprints-science.co.uk/index.php?module=2&type=Exothermic%20reaction&section=Section1&info=8
http://www.footprints-science.co.uk/index.php?module=2&type=Exothermic%20reaction&section=Section1&info=8


 

Welke 2 parameters staan er in de grafiek op de X-as  en de Y-as ? 

X-as:             

Y-as:             

 

Welke begrippen staan er nog in de grafiek (rood) ? Schrijf ze op in Nederlands. 

             

 

Welke stoffen bedoelen ze hier met “reactans” en “products” ?  Geef aan welke dit zijn. 

            

             

 

2. Klik op start en kijk wat er gebeurt. Stop de simulatie als de lijn van de grafiek bovenaan 

staat:  

 

 

Wat gebeurt er met de stoffen als je meteen op start klikt?  

De bindingen breken           

 

Wat gebeurt er met de energie? Lees af van de grafiek.  

De energie stijgt           

 

 

 



 

Wat kunnen we hieruit besluiten ? 

Er is energie nodig om de bindingen te breken       

             

Hoe noemen we de energie die ervoor nodig is om deze binden te doen breken?  

activeringsenergie           

 

 

3. Klik verder op start en kijk naar wat er verder gebeurt. Laat de simulatie tot zijn einde 

lopen.  

 

Wat gebeurt er met de deeltjes / stoffen ? 

             

 

Wat gebeurt er met de energie?  

             

 

Wat kan je hieruit besluiten ? 

            

             

 

 

4. Klik nu op “restart” en laat de simulatie in een keer verlopen. Let zowel op wat er 

gebeurd met de deeltjes, als de lijn in de grafiek.  

 

Wat gebeurt er van begin tot einde met de energie? Leg uit waarom. 

            

            



 

            

            

             

Wat valt er op als je de begin energietoestand vergelijkt met de eind energietoestand? 

             

 

Teken de grafiek over op je werkblaadje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat jullie zagen was het verloop van een EXOTHERME REACTIE. Probeer nu samen met je 

groepsleden het besluit te formuleren. 

BESLUIT:  

Een exotherme reactie is een reactieproces waarbij       

             


