
Leergebied: 

ester

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)9.7 - de reactie schrijven van de verestering van een carbonzuur.
verzeping van een ester uitvoeren en verklaren.

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 170 - de reactie schrijven van de verestering van een carbonzuur;

• 171 U - 
de hydrolyse van een ester schrijven en aantonen dat deze omzetting de omgekeerde reactie is van de verestering; (U)

• Lp 172 - 
Lp 13 : synthese van een ester;

• Lp 173 - 
Lp 14: verzeping van een ester;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 122 - de reactie schrijven van de verestering van een carbonzuur;

• Lp 123 - 
Lp 6: verzeping van een ester;

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

• 65 - een verestering van een carbonzuur schrijven en de verschillende stappen in het reactiemechanisme toelichten.

• 67 - een ester bereiden of verzepen.

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

• 54 - een verestering van een carbonzuur met structuurformules schrijven.

• 56 - een ester bereiden of verzepen.

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

• 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.

• 5.2.5.1 B26 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.3 B33 - In een gegeven chemische reactie tussen koolstofverbindingen het reactietype identifi-ceren als substitutie, 
additie, eliminatie, condensatie, polymeervorming en/of degradatie

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

• 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.

• 5.2.5.1 B37 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.3 B47 - In een gegeven chemische reactie tussen koolstofverbindingen het reactietype identifi-ceren als substitutie, 
additie, eliminatie, condensatie, polymeervorming en/of degradatie
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