
Leergebied: 

amine

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

• (LP)9.0 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, 
halogeenalkanen, aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren,
esters, amiden, ethers.
koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met behulp van 
een determineertabel.
gegeven eigenschappen van mono-functionele koolstofverbindingen in verband brengen met de karakteristieke groep en 
het koolstofskelet.
het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van structuur- en stereo-isomerie.
een reactie uit de koolstofchemie toewijzen aan één van de volgende reactietypes: substitutie, additie, eliminatie, 
condensatie, vorming van macromolecule, skeletafbraak

• (LP)9.9.1 - de reactievergelijkingen schrijven voor de bereiding van een amine.

• (LP)9.9.2 - een primair, secundair en tertiair amine als base kenschetsen.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 175 - de reactievergelijkingen schrijven voor de bereiding van een amine;

• 176 - een primair, secundair en tertiair amine als base kenschetsen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 125 - de reactievergelijkingen schrijven voor de bereiding van een amine;

• 126 - een amine als base kenschetsen;

• 127 - de historische achtergronden i.v.m. de ontdekking van de structuur van benzeen weergeven;

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

• 68 - 
een primair, secundair en tertiair amine als base herkennen.

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

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

• 5.1.2.2 B11 - Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formule 
de naam vormen en met gegeven naam de formule vormen en dit voor:
-alkanen, alkenen, alkynen
-alcoholen
-halogeenalkanen
-ethers
-aldehyden
-ketonen
-carbonzuren
-esters
-amines
-amides
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• 5.1.2.2 B11 - Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formule 
de naam vormen en met gegeven naam de formule vormen en dit voor:
-alkanen, alkenen, alkynen
-alcoholen
-halogeenalkanen
-ethers
-aldehyden
-ketonen
-carbonzuren
-esters
-amines
-amides

• 5.1.2.2 V11 - De basisstructuur van lipiden, sachariden en proteïnen herkennen.

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

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

• 5.1.2.2 B19 - Van acyclische koolwaterstoffen en monofunctionele acyclische koolstofverbindingen met gegeven formule 
de naam vormen en met gegeven naam de formule vormen en dit voor:
-alkanen, alkenen, alkynen
-alcoholen
-halogeenalkanen
-ethers
-aldehyden
-ketonen
-carbonzuren
-esters
-amines
-amides

• 5.1.2.2 V20 - De basisstructuur van lipiden, sachariden en proteïnen herkennen.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 5 - 
naam of formule van alkanen, alkenen, alkynen , alkanolen, halogeenalkanen, alkoxyalkanen, alkanalen, alkanonen, 
alkaanzuren, alkylalkanoaten, alkaanamines en alkaanamiden
schrijven op basis van respectievelijk de gegeven formule of naam

• 5 - 
naam of formule van alkanen, alkenen, alkynen, alkanolen, halogeenalkanen, alkoxyalkanen, alkanalen, alkanonen, 
alkaanzuren, alkylalkanoaten, alkaanamines en alkaanamiden schrijven op basis van respectievelijk de gegeven formule of 
naam
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