
Leergebied: 

elektrolyse

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 4.1.4 - de elektrolyse van water herkennen als een endo-energetisch proces;

• 5.3 - de elektrolyse van een natriumchloride-oplossing voorstellen op het elektrisch schema van de stroomkring en de 
bijhorende vergelijkingen elektronenuitwisseling schrijven;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 8.3.6 - de vergelijking maken tussen de elektrolyse en de werking van een galvanische cel;

• 8.3.7 - elektrolyse kenschetsen als een redoxreactie, waarbij een anodische oxidatie en een kathodische reductie optreedt;

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

• (LP)8.3 - 
het begrip redoxsysteem definiëren. een redoxsysteem schrijven als: oxidator + n e reductor. het principe van de 
elektrochemische cel schematisch weergeven. in een tabel, waarin redoxsystemen gerangschikt zijn volgens de waarde van 
hun standaardredoxpotentiaal E°, het potentiaalverschil E° definiëren en berekenen. met behulp van deze tabel de afloop 
van belangrijke redoxreacties voorspellen. elektrolyse kenschetsen als een redoxreactie, waarbij een anodische oxidatie en 
een kathodische reductie optreedt.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 135 - de vergelijking maken tussen de elektrolyse en de werking van een galvanische cel;

• 136 - elektrolyse kenschetsen als een redoxreactie, waarbij een anodische oxidatie en een kathodische reductie optreedt;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 94 - de vergelijking maken tussen de elektrolyse en de werking van een galvanische cel;

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

• 76 - 
Elektrolyse van elektrolytoplossingen. (U)

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek-Wetenschappen) GO

• 74 - 
Elektrolyse van elektrolytoplossingen. (U)

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

• 52 - een elektrolyse als een redoxreactie herkennen en de werking van een elektrolysecel uitleggen.

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

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

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

• 5.2.5.2 B45 - Elektrolyse herkennen als een gedwongen chemische reactie onder invloed van elektri-sche stroom.

• 5.2.5.2 V45 - De reacties aan anode en kathode bij elektrolyse van waterige oplossingen voorspellen
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LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 53 - 
de oxidator en reductor herkennen in gegeven voorbeelden van elektrolyse en chemische cel (C12)

• 54 - 
de werking van een chemische cel en elektrolyse onderscheiden als een respectievelijk voorbeeld van spontane en 
gedwongen chemische reactie en van een exo- en endoenergetisch proces

• 59 - 
de oxidator en reductor herkennen in gegeven voorbeelden van elektrolyse en chemische cel (C12)

• 60 - 
de werking van een chemische cel en elektrolyse onderscheiden als een respectievelijk voorbeeld van spontane en 
gedwongen chemische reactie en van een exo- en endo-energetisch proces (SET6-SET16-SET24)

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

• 76 - 
Elektrolyse van elektrolytoplossingen. (U)
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