
Leergebied: 

katalysator

LP chemie 3e graad ASO GO

• 4.2.4 - het verband leggen tussen de wijziging van het reactiemechanisme door toevoeging van een katalysator en het 
ontstaan van een nieuw reactiemechanisme met een kleinere activeringsenergie;

• 5.3.5 - 
aangeven, dat bij een constante temperatuur een katalysator wel invloed uitoefent op de insteltijd van een chemisch 
evenwicht, maar niet op de evenwichtsconstante K<sub>c</sub>;

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

• (LP)5.3.2 - het principe van Le Chatelier - Van 't Hoff formuleren en toepassen op voorbeelden.
aangeven, dat bij een constante temperatuur een katalysator wel invloed uitoefent op de insteltijd van een chemisch 
evenwicht, maar niet op de evenwichtsconstante Kc.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 56 - het verband leggen tussen de wijziging van het reactiemechanisme door toevoeging van een katalysator en het 
ontstaan van een nieuw reactiemechanisme met een kleinere activeringsenergie;

• Lp 59 - 
Lp 3: de invloed van verdelingsgraad en katalysator op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

• 74 - aangeven, dat bij een constante temperatuur een katalysator wel invloed uitoefent op de insteltijd van een chemisch 
evenwicht, maar niet op de evenwichtsconstante Kc;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 31 - het verband leggen tussen de wijziging van het reactiemechanisme door toevoeging van een katalysator en het 
ontstaan van een nieuw reactiemechanisme met een kleinere activeringsenergie;

• Lp 34 - 
Lp 2:  de invloed van verdelingsgraad en katalysator op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren

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

• AD7 Cultuur - Illustreren dat chemie behoort tot de culturele ontwikkeling van de mensheid.

• 5.1.2.1 - B18 Aspecten van chemische reacties - Voor eenvoudige voorbeelden van chemische reacties het bijbehorend 
energiediagram inter-preteren als voorbeeld van endo- of exo-energetisch proces.

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

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

• AD7 - DUURZAAMHEID
Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstuk-ken wetenschappelijke principes 
hanteren die betrekking hebben op grondstoffenverbruik, energieverbruik en het leefmilieu.

• 5.2.3 B20 - Factoren die de snelheid van een reactie beïnvloeden verklaren aan de hand van het botsingsmodel.

• 5.2.4 B24 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwalitatief verklaren en voorspellen
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LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

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

• AD8 - DUURZAAMHEID
Bij het verduidelijken van en het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstuk-ken wetenschappelijke principes 
hanteren die betrekking hebben op grondstoffenverbruik, energieverbruik en het leefmilieu.

• 5.2.3 B31 - Factoren die de snelheid van een reactie beïnvloeden verklaren aan de hand van het botsingsmodel.

• 5.2.4 B35 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwalitatief verklaren en voorspellen.

• 5.2.4 V35 - De invloed van concentratie, druk, temperatuur en katalysator op de ligging van het chemisch evenwicht 
kwantitatief verklaren.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 43 - 
de invloed van concentratie, druk, energie en katalysator op het chemisch evenwicht kwalitatief verklaren en voorspellen 
(C17)

• 49 - 
de invloed van concentratie, druk, energie en katalysator op het chemisch evenwicht kwalitatief verklaren en voorspellen 
(C17-SET15)

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

• B78 - 
Aan de hand van het deeltjesmodel kwalitatief verklaren waarom temperatuur, concentratie, katalysator en verdelingsgraad 
de reactiesnelheid beïnvloeden. (ET 7, 3) 

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

• 63 - Het belang van een katalysator kennen i.v.m. het doorgaan van onwaarschijnlijke reacties.

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 66 - Het belang van een katalysator kennen i.v.m. het doorgaan van onwaarschijnlijke reacties.

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

• 63 - Het belang van een katalysator kennen i.v.m. het doorgaan van onwaarschijnlijke reacties.

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

• 63 - Het belang van een katalysator kennen i.v.m. het doorgaan van onwaarschijnlijke reacties.
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