
Leergebied: 

redoxreactie

LP Chemie 2e gr KSO GO

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

LP Chemie 3e gr KSO GO

• Lp 14 - 
leerlingenpracticum 2: met eenvoudig materiaal een redoxreactie uitvoeren.

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. 

• 8.1.2 - 
leerlingenpracticum: met eenvoudige materiaal een eenvoudige redoxreactie uitvoeren;

• 8.1.3 - 
van volgende stoffen een typische toepassing of eigenschap aangeven: natriumhypochloriet (bleekwater), 
waterstofperoxide

• (LP)8.2.1 - met voorbeelden aangeven dat in een redoxreactie de sterkste oxidator reageert met de sterkste reductor.

• (LP) U8.2.2 - 
de sterkte van oxidators en reductors toepassen op de verdringingsreeks van de metalen.(U)

• (LP) U8.2.3 - 
de sterkte van oxidators en reductors toepassen op de verdringingsreeks van de niet-metalen.(U)

• (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 

• 127 - met voorbeelden aangeven dat in een redoxreactie de sterkste oxidator reageert met de sterkste reductor;

• 134 - met behulp van deze tabel de afloop van belangrijke redoxreacties voorspellen;

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

Leerplannen
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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;

• 84 - redoxvergelijkingen opstellen vertrekkende van de gegevens van het experiment;

• 85 - in een gegeven redoxvergelijking de betrokken deeltjes, op basis van de elektronenoverdracht, identificeren als 
oxidator of als reductor;

• 86 - redoxvergelijkingen opstellen voor reacties in zuur en in basisch midden;

• Lp 87 - 
Lp 5:  met eenvoudig materiaal een eenvoudige redoxreactie uitvoeren;

• 88 - met voorbeelden aangeven dat in een redoxreactie de sterkste oxidator reageert met de sterkste reductor;

• 89 - het begrip redoxsysteem definiëren;

• 90 - een redoxsysteem beschrijven;

• 91 - het principe van de elektrochemische cel schematisch weergeven;

• 92 - in een tabel, waarin redoxsystemen gerangschikt zijn volgens de waarde van hun standaardredoxpotentiaal E°, het 
potentiaalverschil ?E° definiëren en berekenen;

• 93 - met behulp van deze tabel de afloop van belangrijke redoxreacties voorspellen;

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

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

• 5.2.3.2 - B47 Ionenuitwisselingsreacties - Voorbeelden van neerslag- en gasontwikkelingsreacties interpreteren als een 
ionenuitwisseling waarbij een slecht oplosbare stof wordt gevormd.

• 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

• 66 - uitleggen hoe een metaalbinding tot stand komt en enkele kenmerken van het metaalrooster beschrijven.

• 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

• 95 - uitleggen hoe een metaalbinding tot stand komt en enkele kenmerken van het metaalrooster beschrijven.

• 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 
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stijgt, een reductie definiren als het opnemen van elektronen door een atoom, zodat de oxidatietrap van dat atoom daalt.

• 99 - met enkele goed gekozen experimenten een beperkte verdringingsreeks van metalen, bv Na, Mg, Zn, Cu opstellen en 
toepassingen hiervan aangeven en idem voor niet-metalen, bv Cl, Br, I.

• 100 - 
redoxreacties voorstellen door redoxvergelijkingenen interpreteren als reacties waarbij elektronen worden uitgewiseld.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• 66 - uitleggen hoe een metaalbinding tot stand komt en enkele kenmerken van het metaalrooster beschrijven.

• 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)

• 5.2.3.1 - B72 Classificatie van reacties - Voorbeelden van neerslag- en gasontwikkelingsreacties interpreteren als een 
ionenuitwisseling waarbij een slecht oplosbare stof wordt gevormd.

• 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.

• 5.2.3.3 - B78 Elektronenoverdrachtreacties - Uit experimentele waarnemingen de spanningsreeks van metalen opstellen.

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

• 46 - redoxvergelijkingen opstellen vertrekkende van de gegevens van het experiment.

• 47 - redoxvergelijkingen opstellen voor reacties in zuur en in basisch midden.

• 48 - een redoxreactie uitvoeren.

• 49 - 
de relatieve sterkte van reductors en oxidators afleiden uit experimentele waarnemingen.

• 50 - het principe van de elektrochemische cel schematisch weergeven.

• 51 - 
met behulp van een tabel, waarin redoxsystemen gerangschikt zijn volgens de waarde van hun standaardredoxpotentiaal E
°, het potentiaalverschil ΔE° berekenen.

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

• 53 - de belangrijkste reactietypes onderscheiden.

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.

• 39 - 
met enkele goed gekozen experimenten een beperkte verdringingsreeks van metalen, bv Na, Mg, Zn, Cu opstellen en 
toepassingen hiervan aangeven en idem voor niet-metalen, bv Cl, Br, I.
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• 40 - redoxvergelijkingen opstellen vertrekkende van de gegevens van het experiment.

• 41 - 
het principe van de elektrochemische cel schematisch weergeven.

• 42 - de belangrijkste reactietypes onderscheiden.

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

• AD6 - CULTUUR
Ilustreren dat chemie behoort tot de culturele ontwikkeling van de mensheid.

• 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

• 5.2.5.2 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.

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

• AD7 - CULTUUR
Ilustreren dat chemie behoort tot de culturele ontwikkeling van de mensheid.

• 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.

• 5.2.5.2 B43 - De sterkte van oxidator en reductor in verband brengen met de standaardreductiepo-tentiaal.

• 5.2.5.2 B44 - De bouw van een galvanische cel bespreken en de werking ervan verklaren.

• 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

• 5.2.5.2 U12 - Concrete voorbeelden van redoxprocessen in de maatschappij toelichten.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 3 - 
met eenvoudig materiaal een redoxreactie uitvoeren (C3partim-W22 t.e.m. W31)

• 51 - 
redoxreacties met binaire en ternaire verbindingen opstellen

• 7 - 
met eenvoudig materiaal een redoxreactie uitvoeren (C3partim- W22 t.e.m. W31)

• 57 - 
redoxreacties met binaire en ternaire verbindingen opstellen
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LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• 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.

• 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

• 95 - uitleggen hoe een metaalbinding tot stand komt en enkele kenmerken van het metaalrooster beschrijven.

• 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.

• 99 - met enkele goed gekozen experimenten een beperkte verdringingsreeks van metalen, bv Na, Mg, Zn, Cu opstellen en 
toepassingen hiervan aangeven en idem voor niet-metalen, bv Cl, Br, I.

• 100 - 
redoxreacties voorstellen door redoxvergelijkingenen interpreteren als reacties waarbij elektronen worden uitgewiseld.

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

• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

• 182 - Voorbeelden van redoxreacties met enkelvoudige stoffen (verbranding e.a.) kunnen opsommen.

• 183 - Op basis van voorbeelden met binaire stoffen kunnen uitleggen dat ook een analyse een redoxreactie is.

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

• 55 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.

LP Chemie 3e gr TSO OVSG

• 49 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.

LP Chemie 3e gr ASO (Wetenschappen-topsport) OVSG

• 64 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.

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

• 64 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.

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

• 156 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

• 157 - Voorbeelden van redoxreacties met enkelvoudige stoffen (verbranding e.a.) kunnen opsommen.

• 158 - Op basis van voorbeelden met binaire stoffen kunnen uitleggen dat ook een analyse een redoxreactie is.

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

• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

• 182 - Voorbeelden van redoxreacties met enkelvoudige stoffen (verbranding e.a.) kunnen opsommen.
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• 182 - Voorbeelden van redoxreacties met enkelvoudige stoffen (verbranding e.a.) kunnen opsommen.

• 183 - Op basis van voorbeelden met binaire stoffen kunnen uitleggen dat ook een analyse een redoxreactie is.

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

• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

• 182 - Voorbeelden van redoxreacties met enkelvoudige stoffen (verbranding e.a.) kunnen opsommen.

• 183 - Op basis van voorbeelden met binaire stoffen kunnen uitleggen dat ook een analyse een redoxreactie is.

LP chemie 3e graad ASO (economie-wisk, latijn-wisk, moderne talen-wisk, Yeshiva) OVSG

• 43 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.

LP chemie 3e graad ASO OVSG

• 57 - Met eenvoudig materiaal een redoxreactie kunnen uitvoeren.
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