
Leergebied: 

reductie

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 4.7.1 - een reductie definiëren als een reactie waarbij een samengestelde stof zuurstof afgeeft;

• 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

• 8.1.3 - 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;

• 9.3.6 - aantonen dat de additie van een grignardreagens op methanal, op een ander aldehyd of op een keton, een primair, 
secundair of tertiair alcohol levert en deze additie kenschetsen als een reductie;

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 
een kathodische reductie optreedt.

LP chemie 3e graad ASO GO 

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

LP chemie 3e graad ASO GO

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

• 117 - de reactievergelijking schrijven voor de reductie van een aldehyde en een keton;

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

• 5.1.2.2 - B14 Wet van Lavoisier - Aan de hand van gegeven formules van reagentia en reactieproducten eenvoudige 
reactie-vergelijkingen opstellen en corpusculair voorstellen en interpreteren als een hercombinatie van de aanwezige 
atomen.

• 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:
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− 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

• 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

• 36 - een reductie beschrijven als een reactie waarbij zuurstof aan een stof onttrokken wordt.

• 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.

• 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

• 36 - een reductie beschrijven als een reactie waarbij zuurstof aan een stof onttrokken wordt.

• 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.

• 95 - 
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 2e gr TSO GO

• 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)

• 5.2.3.3 - 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.
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LP Chemie 3e gr ASO (studierichtingen zonder component wetenschappen) GO

• 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)

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

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 28 - 
metalen en niet metalen onderscheiden.

• 29 - 
uitleggen hoe een metaalbinding tot stand komt en enkele eigenschappen van het metaal verklaren m.b.v. de 
metaalbinding.

• 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.

• 35 - enkele toepassingen van niet-metalen geven.

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

• 36 - een reductie beschrijven als een reactie waarbij zuurstof aan een stof onttrokken wordt.
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• 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.

• 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.

• 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.

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

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

• 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.

• 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.

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