
Leergebied: 

oxidatie

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 4.2.4 - een reactie met zuurstofgas als een oxidatie beschrijven;

• 4.6.1 - het roesten van metalen beschrijven als trage oxidatie;

• 4.6.2 - de reactievergelijking schrijven van de oxidatie van metalen en de naam van de gevormde oxiden geven als de 
formules gekend zijn;

• 4.6.3 - de wet van behoud van massa formuleren en uitleggen aan de hand van de oxidatie van een metaal

• U 4.7.3 - een ontploffing beschrijven door gebruik te maken van de begrippen oxidatie en reductie (U);

• 8.1 - in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen 
oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling;

• Lp 8 - oxidatie- en reductiereacties (redoxreacties) uitvoeren.

LP chemie 3e graad ASO GO

• 8.1 - Oxidatietrappen en redoxvergelijkingen

• 8.1.1 - zoeken of in een reactie de oxidatietrap van atomen verandert en besluiten of de reactie een redoxreactie is;

• 8.1.2 - besluiten dat als de oxidatietrap van een atoom daalt, respectievelijk stijgt, het atoom gereduceerd, respectievelijk 
geoxideerd wordt;

• 8.1.3 - aantonen dat de reductie van atomen van een element steeds gepaard gaat met de oxidatie van andere atomen van 
een (meestal ander) element;

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

• 9.2.5 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie;

• 9.2.6 - het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol;

• 9.3.1 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen;

• 9.3.2 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen;

• 9.3.4 - uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot 
deze omzetting;

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

• 8.1.1 - 
zoeken of in een reactie de oxidatietrap van atomen verandert en besluiten of de reactie een redoxreactie is. besluiten dat 
als de oxidatietrap van een atoom daalt, respectievelijk stijgt, het atoom gereduceerd, respectievelijk geoxideerd wordt. 
aantonen dat de reductie van atomen van een element steeds gepaard gaat met de oxidatie van andere atomen van een 
(meestal ander) element. redoxvergelijkingen opstellen vertrekkende van de gegevens van het experiment. in een gegeven 
redoxvergelijking de betrokken deeltjes, op basis van de elektronenoverdracht, identificeren als oxidator of als reductor. 
redoxvergelijkingen opstellen voor reacties in zuur en in basisch midden. 

• (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 
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een kathodische reductie optreedt.

• (LP)9.4.2 - bij nucleofiele substitutiereacties van alcoholen het nucleofiel reagens en het elektrofiel substraat en 
aanduiden.
eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen.
het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire alcoholen maken.
eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie.
het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol.
afleiden waarom een tertiaire alcohol niet kan geoxideerd worden.

• (LP)9.5 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen.
aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen.
proefondervindelijk een aldehyd identificeren met fehling- of tollensreagens.
uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot deze 
omzetting.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 119 - zoeken of in een reactie de oxidatietrap van atomen verandert en besluiten of de reactie een redoxreactie is;

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

• 120 - besluiten dat als de oxidatietrap van een atoom daalt, respectievelijk stijgt, het atoom gereduceerd, respectievelijk 
geoxideerd wordt;

• 121 - aantonen dat de reductie van atomen van een element steeds gepaard gaat met de oxidatie van andere atomen van 
een (meestal ander) element;

• 156 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie;

• 157 - het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol;

• 159 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen;

• 160 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen;

• 162 - uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot 
deze omzetting;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 81 - zoeken of in een reactie de oxidatietrap van atomen verandert en besluiten of de reactie een redoxreactie is;

• 82 - besluiten dat als de oxidatietrap van een atoom daalt, respectievelijk stijgt, het atoom gereduceerd, respectievelijk 
geoxideerd wordt;

• 83 - aantonen dat de reductie van atomen van een element steeds gepaard gaat met de oxidatie van andere atomen van 
een (meestal ander) element;

• 115 - op structuurformules en een reactievergelijking aantonen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire 
alcoholen en deze reacties kenschetsen als eliminatiereacties;

• 116 - op structuurformules en een reactievergelijking aantonen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire 
alcoholen;

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

• 5.1.4.1 - B24 Bindingstypes - De mono-atomische ionvorming uitleggen voor metalen en niet-metalen uit de 
hoofdgroepen I, II, III, VI en VII uitgaande van de stabiliteit van edelgasatomen en van hun bijzondere 
elektronenconfiguratie.

• 5.2.1.2 - B32 Anorganische samengestelde stoffen - Van anorganische samengestelde stoffen met gegeven formule de 
systematische naam met Griekse telwoorden vormen en omgekeerd.

• 5.2.1.2 - B33 Anorganische samengestelde stoffen - Formules van anorganische samengestelde stoffen vormen met 
behulp van PSE en uitgebrei-de tabel met oxidatiegetallen.

• 5.2.1.2 - V33 Anorganische samengestelde stoffen - Formules van anorganische samengestelde stoffen vormen met 
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behulp van PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen.

• 5.2.3.3 - B50 Elektronenoverdrachtreacties - De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 
verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en elektronenoverdracht voor:
− verbrandingsreacties;
− synthesereacties met enkelvoudige stoffen;
− analysereacties (ontleding) van binaire stoffen.

• 5.2.3.3 - B51 Elektronenoverdrachtreacties - Een redoxreactie of elektronenoverdrachtreactie definiëren als een koppeling 
van een reductie en een oxidatie.

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

• 20 - de verbranding van een enkelvoudige of samengestelde stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij n, 
respectievelijk meerdere oxiden gevormd worden.

• 25 - 
aan de hand van een experiment het roesten van metalen beschrijven als trage oxidatie en een ontploffing als een zeer 
snelle exo-energetische reactie (U)

• 67 - 
in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen oxidatie 
en reductie herkennen aan de hand van elektronenuitwisseling.

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

• 24 - de verbranding van een enkelvoudige stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij een oxide gevormd 
wordt.

• 25 - de verbranding van een samengestelde stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij verschillende oxiden 
gevormd worden.

• 35 - het roesten van metalen als trage oxidatie beschrijven.

• 38 - 
een ontploffing beschrijven door gebruik te maken van de begrippen oxidatie en reductie. (U)

• 96 - in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen 
oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling.

• 97 - de oxidatietrap van de elementen in een formule bepalen.

• 98 - een oxidatie definiren als het afstaan van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van het donoratoom 
stijgt, een reductie definiren als het opnemen van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van dat atoom daalt.

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

• 24 - de verbranding van een enkelvoudige stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij een oxide gevormd 
wordt.

• 25 - de verbranding van een samengestelde stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij verschillende oxiden 
gevormd worden.

• 35 - het roesten van metalen als trage oxidatie beschrijven.

• 38 - 
een ontploffing beschrijven door gebruik te maken van de begrippen oxidatie en reductie. (U)

• 93 - in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen 
oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling.

• 94 - de oxidatietrap van de elementen in een formule bepalen.

• 95 - 
een oxidatie definiëren als het afstaan van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van het donoratoom stijgt, 
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een reductie definiëren als het opnemen van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van dat atoom daalt.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• 20 - de verbranding van een enkelvoudige of samengestelde stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij n, 
respectievelijk meerdere oxiden gevormd worden.

• 25 - 
aan de hand van een experiment het roesten van metalen beschrijven als trage oxidatie en een ontploffing als een zeer 
snelle exo-energetische reactie (U)

• 67 - in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen 
oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling.

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

• 5.1.4.1 - B38 Bindingstypes - De mono-atomische ionvorming uitleggen voor metalen en niet-metalen uit de 
hoofdgroepen I, II, III, VI en VII uitgaande van de stabiliteit van edelgasatomen en van hun bijzondere elektronencon-
figuratie.

• 5.2.1.2 - B49 Anorganische samengestelde stoffen - Anorganische samengestelde stoffen classificeren in hun stofklasse.

• 5.2.1.2 - B51 Anorganische samengestelde stoffen  - Formules van anorganische samengestelde stoffen vormen met 
behulp van PSE en beperkte  tabel met oxidatiegetallen.

• 5.2.3.3 - B76 Elektronenoverdrachtreacties - De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 
verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en elektronenoverdracht voor:
− verbrandingsreacties;
− synthesereacties met enkelvoudige stoffen;
− analysereacties (ontleding) van binaire stoffen.

• 5.2.3.3 - B77 Elektronenoverdrachtreacties - Een redoxreactie of elektronenoverdrachtreactie definiëren als een koppeling 
van een reductie en een oxidatie.

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

• 37 - de oxidatietrap van de elementen in een formule bepalen.

• 38 - 
een oxidatie definiëren als het afstaan van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van het donoratoom stijgt, 
een reductie definiëren als het opnemen van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van dat atoom daalt.

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

• 5.1.2.1 B7 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de systematische naam vormen gebruikmakend van de 
stocknotatie en vanuit de gegeven stocknotatie de formule vor-men.

• 5.1.2.1 B8 - Van anorganische verbindingen formules vormen met behulp van PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen 
of op basis van de gegeven naam.

• 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.

• 5.2.5.2 V30 - Redoxvergelijkingen met binaire en ternaire verbindingen opstellen

• 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

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

• 5.1.1.1 V6 bis - De sterkte van metaal- en  niet-metaalkarakter, de monoatomische ionvorming, afmetin-gen van atomen 
en monoatomische ionen en de meest voorkomende oxidatiegetallen verklaren en toepassen in relatie met het PSE of in 
verband brengen met de elektro-nenconfiguratie.

• 5.1.2.1 B13 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de systematische naam vormen gebruikmakend van de 
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stocknotatie en vanuit de gegeven stocknotatie de formule vor-men.

• 5.1.2.1 B14 - Van anorganische verbindingen formules vormen met behulp van PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen 
of op basis van de gegeven naam.

• 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.

• 5.2.5.2 U11 - Redoxvergelijkingen met binaire en ternaire verbindingen opstellen.

• 5.2.5.3 B47 - In een gegeven chemische reactie tussen koolstofverbindingen het reactietype identifi-ceren als substitutie, 
additie, eliminatie, condensatie, polymeervorming en/of degradatie

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 30 - 
aan de hand van een verbrandingsreactie een oxidatie aantonen.

• 31 - 
aan de hand van eenvoudige voorbeelden reductie herkennen.

• 32 - 
oxidatie en reductie uitleggen als een uitwisseling van elektronen.

• 33 - 
in een ontledingsreactie van binaire stoffen oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling.

• 34 - 
met behulp van informatiebronnen productieprocessen van verschillende metalen toelichten en in verband brengen met 
afgeleide producten.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 1 - 
formules en namen van anorganische ternaire zuren en zouten schrijven en begrijpen als uitbreiding van chemie in de 
tweede graad wat betreft oxidatiegetallen, atoomgroepen en naamgeving

• 14 - 
de sterkte van metaal- en niet-metaalkarakter, de monoatomische ionvorming, afmetingen van atomen en monoatomische 
ionen en de meest voorkomende oxidatiegetallen verklaren en toepassen in relatie met het PSE of in verband brengen met 
de elektronenconfiguratie.

• 1 - 
formules en namen van anorganische ternaire zuren en zouten schrijven en begrijpen als uitbreiding van chemie in de 
tweede graad wat betreft oxidatiegetallen, atoomgroepen en naamgeving

• 15 - 
de sterkte van metaal- en niet-metaalkarakter, de monoatomische ionvorming, afmetingen van atomen en monoatomische 
ionen en de meest voorkomende oxidatiegetallen verklaren en toepassen in relatie met het PSE of in verband brengen met 
de elektronenconfiguratie (SET12).

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• B70 - 
Het oxidatiegetal omschrijven en bepalen voor ieder atoom in een eenvoudige verbinding. (ET 29*) 

• B71 - 
De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in verband brengen met de begrippen oxidatie en 
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reductie en elektronenoverdracht voor:
- verbrandingsreacties;
- synthesereacties met enkelvoudige stoffen;
- analysereacties (ontleding) van binaire stoffen.

• B72 - 
Een redoxreactie definiëren als een koppeling van een reductie en een oxidatie. (ET 29*) 

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

• 24 - de verbranding van een enkelvoudige stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij een oxide gevormd 
wordt.

• 25 - de verbranding van een samengestelde stof herkennen als een oxidatie met zuurstofgas waarbij verschillende oxiden 
gevormd worden.

• 35 - het roesten van metalen als trage oxidatie beschrijven.

• 38 - 
een ontploffing beschrijven door gebruik te maken van de begrippen oxidatie en reductie. (U)

• 96 - in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties van binaire stoffen 
oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling.

• 97 - de oxidatietrap van de elementen in een formule bepalen.

• 98 - een oxidatie definiren als het afstaan van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van het donoratoom 
stijgt, een reductie definiren als het opnemen van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van dat atoom daalt.

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C16 - Leerlingen kunnen in verbrandingsreacties, in synthesereacties met enkelvoudige stoffen en in ontledingsreacties 
van binaire stoffen oxidatie en reductie aanduiden aan de hand van elektronenuitwisseling. 

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

• 118 - De termen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven.

• 119 - Het begrip ‘oxidatietrap’ of ‘oxidatiegetal’ kunnen omschrijven.

• 120 - De oxidatietrap van een monoatomisch ion kunnen bepalen.

• 132 - Verhoudingsformules van binaire stoffen kunnen opstellen, bestaande uit elementen met meerdere oxidatietrappen.

• 180 - De begrippen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven en enkele voorbeelden kunnen opsommen.

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 109 - De termen “oxidatie” en “reductie” kunnen omschrijven.

• 122 - Verhoudingsformules van binaire stoffen kunnen opstellen, bestaande uit elementen met meerdere oxidatietrappen.

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

• 95 - De termen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven.

• 96 - Het begrip ‘oxidatietrap’ of ‘oxidatiegetal’ kunnen omschrijven.

• 97 - De oxidatietrap van een monoatomisch ion kunnen bepalen.

• 109 - Verhoudingsformules van binaire stoffen kunnen opstellen, bestaande uit elementen met meerdere oxidatietrappen.

• 155 - De begrippen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven en enkele voorbeelden kunnen opsommen.

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

• 118 - De termen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven.
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• 119 - Het begrip ‘oxidatietrap’ of ‘oxidatiegetal’ kunnen omschrijven.

• 120 - De oxidatietrap van een monoatomisch ion kunnen bepalen.

• 132 - Verhoudingsformules van binaire stoffen kunnen opstellen, bestaande uit elementen met meerdere oxidatietrappen.

• 180 - De begrippen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven en enkele voorbeelden kunnen opsommen.

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

• 118 - De termen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven.

• 119 - Het begrip ‘oxidatietrap’ of ‘oxidatiegetal’ kunnen omschrijven.

• 120 - De oxidatietrap van een monoatomisch ion kunnen bepalen.

• 132 - Verhoudingsformules van binaire stoffen kunnen opstellen, bestaande uit elementen met meerdere oxidatietrappen.

• 180 - De begrippen ‘oxidatie’ en ‘reductie’ kunnen omschrijven en enkele voorbeelden kunnen opsommen.
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