
Leergebied: 

reactiesnelheid

LP chemie 3e graad ASO GO

• 4.1 - Reactiesnelheid en effectieve botsingen

• 4.1.1 - de definitie van reactiesnelheid geven;

• 4.1.2 - uitleggen dat in reacties (in de meeste gevallen) bestaande chemische bindingen worden verbroken en nieuwe 
worden gevormd;

• 4.1.3 - beredeneren dat deeltjes van de uitgangs-stoffen met elkaar effectief moeten botsen om te kunnen reageren;

• 4.2 - Factoren die de reactie- snelheid beïnvloeden

• 4.2.1 - aangeven, dat niet elke botsing van deeltjes effectief is;

• 4.2.2 - het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen beschrijven;

• 4.2.3 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• 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;

• 4.2.5 - illustreren dat economische belangen de ontwikkeling van de chemie kunnen richten en bevorderen;

• Lp 1 - Lp de invloed van de verschillende factoren op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

• 4.3 - Chemische snelheidswet

• 4.3.1 - 
aangeven dat de meeste reacties in verschillende stappen, de z.g. 'elementaire reacties', verlopen en dat hoofdzakelijk de 
traagste stap de reactiesnelheid van het totale proces bepaalt;

• 4.3.2 - 
voor een algemene reactie, waarbij de uitgangsstoffen zich in dezelfde fase bevinden, de snelheidswet schrijven.

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

• (LP)4.1 - de definitie van reactiesnelheid geven.
uitleggen dat in reacties (in de meeste gevallen) bestaande chemische bindingen worden verbroken en nieuwe worden 
gevormd.
beredeneren dat deeltjes van de uitgangs-stoffen met elkaar effectief moeten botsen om te kunnen reageren

• 4.2.1 - 
aangeven, dat niet elke botsing van deeltjes effectief is. het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen 
beschrijven. afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur.

• (LP)4.3 - 
aangeven dat de meeste reacties in verschillende stappen, de z.g. 'elementaire reacties', verlopen en dat de traagste stap 
de reactiesnelheid van het totale proces bepaalt. voor een algemene reactie, waarbij de uitgangsstoffen zich in dezelfde 
fase bevinden, de snelheidswet schrijven.

• 4.2.2 - 
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leerlingenpracticum: de invloed van de verschillende factoren op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en 
interpreteren.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 50 - de definitie van reactiesnelheid geven;

• 51 - uitleggen dat in reacties (in de meeste gevallen) bestaande chemische bindingen worden verbroken en nieuwe worden 
gevormd;

• 52 - beredeneren dat deeltjes van de uitgangsstoffen met elkaar effectief moeten botsen om te kunnen reageren;

• 53 - aangeven, dat niet elke botsing van deeltjes effectief is;

• 54 - het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen beschrijven;

• 55 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• 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;

• 57 - illustreren dat economische belangen de ontwikkeling van de chemie kunnen richten en bevorderen;

• Lp 58 - 
Lp 2 : de invloed van temperatuur en concentratie op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

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

• 60 - 
aangeven dat de meeste reacties in verschillende stappen, de z.g. 'elementaire reacties', verlopen en dat de traagste stap 
de reactiesnelheid van het totale proces bepaalt;

• 61 - voor een algemene reactie, waarbij de uitgangsstoffen zich in dezelfde fase bevinden, de snelheidswet schrijven;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 25 - de definitie van reactiesnelheid geven;

• 26 - uitleggen dat in reacties (in de meeste gevallen) bestaande chemische bindingen worden verbroken en nieuwe worden 
gevormd;

• 27 - beredeneren dat deeltjes van de uitgangsstoffen met elkaar effectief moeten botsen om te kunnen reageren;

• 28 - aangeven, dat niet elke botsing van deeltjes effectief is;

• 29 - het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen beschrijven;

• 30 - afleiden dat het aantal effectieve botsingen tussen de reagerende deeltjes vergroot door het toenemen van de 
verdelingsgraad van de stof, de concentraties en de temperatuur;

• 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;

• 32 - illustreren dat economische belangen de ontwikkeling van de chemie kunnen richten en bevorderen;

• Lp 33 - 
Lp 1:  de invloed van temperatuur en concentratie op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren;

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

• 35 U - 
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aangeven dat de meeste reacties in verschillende stappen, de z.g. 'elementaire reacties', verlopen en dat hoofdzakelijk de 
traagste stap de reactiesnelheid van het totale proces bepaalt; (U)

• 36 U - 
voor een algemene reactie, waarbij de uitgangsstoffen zich in dezelfde fase bevinden, de snelheidswet schrijven; (U)

• 37 - enkele voorbeelden als omkeerbare reacties kenschetsen;

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

• 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 (studierichtingen met component wetenschappen) GO

• 15 - het begrip reactiesnelheid uitleggen aan de hand van het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid.

• 16 - 
het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen beschrijven.

• 17 - 
de invloed van snelheidsbepalende factoren van een reactie verklaren in termen van botsingen tussen deeltjes en van 
activeringsenergie.

• 18 - 
de invloed van verschillende factoren  op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren.

• 19 - op basis van gegeven of gemeten reactiesnelheden bij wisselende beginconcentraties van de uitgangsstoffen, 
snelheidsvergelijkingen opstellen voor een reactie.

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

• 11 - het begrip reactiesnelheid uitleggen aan de hand van het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid.

• 12 - 
het belang van de activeringsenergie bij effectieve botsingen beschrijven.

• 13 - 
de invloed van snelheidsbepalende factoren van een reactie verklaren in termen van botsingen tussen deeltjes en van 
activeringsenergie.

• 14 - 
de invloed van verschillende factoren op de reactiesnelheid experimenteel onderzoeken en interpreteren.

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

• 5.2.3 B18 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven en kwalitatief verklaren in termen van botsingen en van 
activeringsenergie.

• 5.2.3 B19 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven als een concentratieverandering van een stof binnen een bepaald 
tijdsverloop.

• 5.2.3 V19 - De snelheidsvergelijking opstellen voor éénstapsreacties.

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

• 5.2.4 B22 - Het begrip chemisch evenwicht omschrijven als een dynamisch stabiele toestand ge-kenmerkt door twee 
reacties die met dezelfde reactiesnelheid gelijktijdig en in tegenge-stelde zin verlopen.
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LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

• 5.2.3 B28 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven en kwalitatief verklaren in termen van botsingen en van 
activeringsenergie.

• 5.2.3 B29 - Het begrip reactiesnelheid omschrijven als een concentratieverandering van een stof binnen een bepaald 
tijdsverloop.

• 5.2.3 B30 - De snelheidsvergelijking opstellen voor éénstapsreacties.

• 5.2.3 U3 - De snelheidsvergelijking opstellen voor meerstapsreacties vanuit gegeven experimen-teel cijfermateriaal.

• 5.2.3 V30 - De snelheidsvergelijking toepassen.

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

• 5.2.4 B33 - Het begrip chemisch evenwicht omschrijven als een dynamisch stabiele toestand ge-kenmerkt door twee 
reacties die met dezelfde reactiesnelheid gelijktijdig en in tegenge-stelde zin verlopen.

LP Chemie 2e gr TSO (Hotel, Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica, Elektromechanica) VVKSO

• 20 - Een reactiesnelheid omschrijven en factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden toelichten. (U)

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 37 - 
reactiesnelheid omschrijven met behulp van de concentratieverandering van een stof binnen een bepaald tijdsverloop

• 38 - 
reactiesnelheid omschrijven en kwalitatief verklaren in termen van effectieve botsingen tussen deeltjes en 
activeringsenergie (C15partim)

• 42 - 
de chemische evenwichtstoestand definiëren en voorstellen als een dynamische stabiele toestand gekenmerkt door 
eenzelfde reactiesnelheid van twee reacties, die gelijktijdig verlopen in tegengestelde zin (C16partim)

• 10 - 
de factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden kwalitatief onderzoeken (SET18-W22 t.e.m. W31)

• 41 - 
reactiesnelheid omschrijven als concentratieverandering van een stof binnen een bepaald tijdsverloop (SET18)

• 42 - 
reactiesnelheid omschrijven en kwalitatief verklaren in termen van effectieve botsingen tussen deeltjes en 
activeringsenergie (C15partim)

• 47 - 
de chemische evenwichtstoestand definiëren en voorstellen als een dynamische stabiele toestand gekenmerkt door 
eenzelfde reactiesnelheid van twee reacties, die gelijktijdig verlopen in tegengestelde zin (C16partim-SET13)

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

• B75 - 
Uit waarnemingen afleiden dat er snelle en trage reacties bestaan. (ET 5, 6) 

• B76 - 
Een chemische reactie interpreteren als gevolg van effectieve botsingen tussen deeltjes. (ET 2, 3, 6) 

• B77 - 
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Voor eenvoudige voorbeelden van chemische reacties het bijhorende energiediagram interpreteren. (ET 12) 

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