
Leergebied: 

zuur-basereactie

LP chemie 3e graad ASO GO

• 6.1.2 - zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven;

• 6.1.4 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen;

LP Chemie 3e gr ASO (Bijzondere wetenschappelijke vorming) GO

• (LP)6.1.1 - een brønstedzuur als een deeltje dat een proton afstaat (protondonor) en een brønstedbase als een deeltje dat 
een proton opneemt (protonacceptor) definiëren.
zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven.
in een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, identificeren als zuur of 
als base.

• (LP)6.1.2 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 78 - zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven;

• 80 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 49 - zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven;

• 51 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen;

LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) GO

• 28 - 
zuur-basereacties volgens Brønsted schrijven.

LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) GO

• 22 - 
zuur-basereacties volgens Brønsted schrijven.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen zonder component wetenschappen)

• 5.2.5.1 B25 - Zuren en basen volgens Brönsted-Lowry herkennen en zuur-basekoppels schrijven.

• 5.2.5.1 B26 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.1 B27 - De begrippen KW , pH en pOH definiëren.

• 5.2.5.1 B28 - De pH en pOH berekenen voor waterige oplossingen van sterke zuren en sterke basen.

• 5.2.5.1 V28 - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-basetitratie. 
Het pH-verloop tijdens de titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief verklaren.

• 5.2.5.1 V28bis - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-
basetitratie. 

• 5.2.5.1 B29 - Het begrip buffermengsel omschrijven en het belang ervan illustreren.

• 5.2.5.2 B30 - De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in verband brengen met de begrippen 
oxidator, reductor, oxidatie, reductie en elektronenoverdracht voor reacties met binaire en ternaire verbindingen.
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• 5.2.5.2 V30 - Redoxvergelijkingen met binaire en ternaire verbindingen opstellen

• 5.2.5.2 B31 - De sterkte van oxidator en reductor in verband brengen met de standaardreductiepo-tentiaal.

• 5.2.5.2 B32 - De bouw van een galvanische cel bespreken en de werking ervan verklaren.

• 5.2.5.2 V32 - Elektrolyse herkennen als een gedwongen chemische reactie onder invloed van elektri-sche stroom.

• 5.2.5.3 B33 - In een gegeven chemische reactie tussen koolstofverbindingen het reactietype identifi-ceren als substitutie, 
additie, eliminatie, condensatie, polymeervorming en/of degradatie

• 5.2.5.3 V33 - Reactiesoorten herkennen naar de wijze waarop de binding wordt verbroken en naar de aard van het 
aanvallend reagensdeeltje.

• 5.2.5.3 B34 - Kunststoffen herkennen als voorbeelden van macromoleculen.

• 5.2.5.3 B35 - Eigenschappen en actuele toepassingen van kunststoffen verklaren aan de hand van de moleculaire structuur 
van die stoffen. 

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

• 5.2.5.1 B36 - Zuren en basen volgens Brönsted-Lowry herkennen en zuur-basekoppels schrijven

• 5.2.5.1 B37 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.2 U6 - Het zuur-basegedrag van zouten in water kwalitatief verklaren.

• 5.2.5.1 B38 - De begrippen KW , pH en pOH definiëren.

• 5.2.5.2 B39 - De pH en pOH berekenen voor waterige oplossingen van sterke zuren en sterke basen.

• 5.2.5.1 U7 - De pH en pOH berekenen voor waterige oplossingen van zwakke zuren en zwakke ba-sen.

• 5.2.5.1 B40 - Het begrip buffermengsel omschrijven en het belang ervan illustreren.

• 5.2.5.1 V40 - De werking van een buffermengsel kwalitatief verklaren.

• 5.2.5.1 U8 - De werking van een zuur-base-indicator verklaren.

• 5.2.5.1 U9 - Het pH-verloop tijdens de titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief ver-klaren.

• 5.2.5.1 B41 - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-basetitratie.

• 5.2.5.1 U10 - Een zuur-basetitratie uitvoeren.

• 5.2.5.2 B42 - De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in verband brengen met de begrippen 
oxidator, reductor, oxidatie, reductie en elektronenoverdracht voor reacties met binaire en ternaire verbindingen.

LP Chemie 2e gr ASO (Wetenschappen-Topsport) OVSG

• 175 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

• 176 - Zuur-basereacties met gasontwikkeling experimenteel kunnen onderzoeken en resultaten interpreteren.

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 145 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen

LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) OVSG

• 151 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) OVSG

• 175 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

• 176 - Zuur-basereacties met gasontwikkeling experimenteel kunnen onderzoeken en resultaten interpreteren.
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