
Leergebied: 

oxidatiegetal

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 
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.

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.

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

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.
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• 5.1.2.1 B13 - 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 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.

LP Chemie 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 15 - Het begrip oxidatiegetal omschrijven.

LP Chemie 2e gr TSO (Plant-, dier- en milieutechnieken) VVKSO

• 17 - Het begrip oxidatiegetal omschrijven.

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 
reductie en elektronenoverdracht voor:
- verbrandingsreacties;
- synthesereacties met enkelvoudige stoffen;
- analysereacties (ontleding) van binaire stoffen.

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

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

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

• 96 - Het begrip ‘oxidatietrap’ of ‘oxidatiegetal’ kunnen omschrijven.
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LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) OVSG

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

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

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