
Leergebied: 

koolwaterstof

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 4.5.1 - aardolie beschrijven als mengsel van koolwaterstoffen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 102 - de structuur en naam van alkanen aangeven;

• 103 - keten- en ringstructuur van alkanen voorstellen;

• 104 - het begrip ketenisomerie uitleggen en de naam vormen van eenvoudige ketenisomeren;

• 105 - van de volgende mengsels iets aanhalen betreffende de samenstelling: wasbenzine, white spirit, paraffine;

• 106 - de structuur van alkenen en alkynen voorstellen;

• 107 - met voorbeelden plaatsisomerie bij alkenen en alkynen uitleggen en de naam vormen van plaatsisomeren;

• 108 - 
cis-transisomerie bij alkenen uitleggen;

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

• 5.2.1.3 - B37 Organische stoffen - Kennismaking met de onvertakte, verzadigde koolwaterstoffen (n-alkanen):
− de formules en systematische namen van de laagste 10 n-alkanen kennen
− van enkele n-alkanen het voorkomen in de natuur en de toepassingen in het dagelijkse leven bespreken.

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

• 5.2.1.3 - B55 Organische stoffen - Kennismaking met de onvertakte, verzadigde koolwaterstoffen (n-alkanen):
− de formules en systematische namen van de laagste 10 n-alkanen kennen;
− van enkele n-alkanen het voorkomen in de natuur en de toepassingen in het dagelijkse leven bespreken.

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

• 5.1.2.2 B9 - Koolwaterstoffen classificeren in acyclische en cyclische koolwaterstoffen.

• 5.1.2.2 B10 - Koolwaterstoffen en monofunctionele koolstofverbindingen classificeren in hun stofklasse.

• 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

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

• 5.1.1.2 V9 - Hybridisatie van orbitalen gebruiken als model om bindingen in koolwaterstoffen te verklaren.

• 5.1.2.2 B17 - Koolwaterstoffen classificeren in acyclische en cyclische koolwaterstoffen.

• 5.1.2.2 B18 - Koolwaterstoffen en monofunctionele koolstofverbindingen classificeren in hun stofklasse.

• 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

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 54 - aan de hand van een chemische formule een representatieve stof classificeren of benoemen als een anorganische of 
organische stof.

• 55 - door middel van eenvoudige proeven de aanwezigheid van koolstof en van waterstof in organische stoffen aantonen.

• 56 - op basis van de Lewisvoorstelling de bindingsmogelijkheden van het C-atoom afleiden.

• 57 - 
het model van de atoombinding als gemeenschappelijk elektronenpaar tussen twee atomen voorstellen.

• 58 - eenvoudige structuurformules, brutoformules en namen van enkele onvertakte alkanen schrijven.

• 59 - 
het onderscheid tussen polaire en apolaire atoombindingen aantonen.

• 60 - oplosbaarheid  in verband brengen met polariteit.

• 61 - polariteit verklaren aan de hand van de plaats van het element in het periodiek systeem.

• 62 - 
uit de ruimtelijke structuur en het verschil in elektronegativiteit van de samenstellende atomen afleiden dat de molecule 
water een dipoolmolecule is.

• 63 - een verband leggen tussen aggregatietoestand en de ketenlengte van alkanen.

• 64 - enkele toepassingen van alkanen beschrijven.

• 65 - 
de structuurformule van etheen en ethyn schrijven en enkele toepassingen (U).

• 66 - 
de structuurformules van methanol en ethanol schrijven en het gebruik toelichten (U). 

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

• 34 - Enkele eigenschappen met toepassingen verwoorden

• 35 - Het principe van de nomenclatuurregels weergeven en toepassen op eenvoudige KWS.
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• 35 - Het principe van de nomenclatuurregels weergeven en toepassen op eenvoudige KWS.

LP Chemie 3e gr ASO (Wetenschappen-topsport) OVSG

• 68 - De bronnen van de koolwaterstoffen kunnen aangeven.

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

• 68 - De bronnen van de koolwaterstoffen kunnen aangeven.

LP chemie 3e graad ASO (economie-wisk, latijn-wisk, moderne talen-wisk, Yeshiva) OVSG

• 47 - De bronnen van de koolwaterstoffen kunnen aangeven.

LP chemie 3e graad ASO OVSG

• 61 - De bronnen van de koolwaterstoffen kunnen aangeven.
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