
Leergebied: 

organische stof

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 6.2.1 - de historische en de hedendaagse betekenis van de term "organische stof" aangeven en het onderscheid maken 
tussen organische en anorganische stoffen;

• Lp 6 - eenvoudige reageerbuisproeven met organische stoffen uitvoeren;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 9.0.1 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, 
aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren,esters, amiden, ethers;

• 9.0.2 - koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met 
behulp van een determineertabel;

• 9.0.3 - gegeven eigenschappen van mono-functionele koolstofverbindingen in verband brengen met de karakteristieke 
groep en het koolstofskelet;

• 9.0.4 - het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van keten-, plaats- en cis-trans-
isomerie;

• 9.0.5 - een reactie uit de koolstofchemie toewijzen aan één van de volgende reactietypes: substitutie, additie, eliminatie, 
condensatie, vorming van macromolecule, skeletafbraak;

• 9.0.6 - heterolytische en homolytische (radicalaire) reacties onderscheiden;

• 9.0.7 - 
aan de hand van de begrippen substraat en reagens een onderscheid maken tussen 'nucleofiel' reagens en 'elektrofiel' 
reagens;

• 9.0.8 - de begrippen lewiszuur en lewisbase definiëren en toepassen;

• 9.0.9 - van volgende stoffen of mengsels een typische toepassing of eigenschap aangeven: methaan, wasbenzine, white 
spirit, paraffine, methanol, ethanol, glycerol, glycol, azijnzuur;

• 9.1 - Halogeenalkanen

• 9.1.1 - alkanen, alkenen, alkynen en halogeen-alkanen als stofklasse herkennen met behulp van een determineertabel

• 9.1.2 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van alkanen met halogenen;

• 9.1.3 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen;

• 9.1.4 - bij nucleofiele substitutiereacties van halogeenalkanen het nucleofiel reagens en het substraat aanduiden;

• 9.1.5 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen;

• 9.2 - Alcoholen

• 9.2.1 - de oplosbaarheid en het kookpunt van alcoholen vergelijken met die van de alkanen en in verband brengen met 
hun structuur;

• 9.2.2 - bij nucleofiele substitutiereacties van alcoholen het nucleofiel reagens en het elektrofiel substraat en aanduiden;

• 9.2.3 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen;

• 9.2.4 - het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire alcoholen maken;

• 9.2.5 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie;

Leerplannen
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• 9.2.6 - het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol;

• 9.2.7 - afleiden waarom een tertiaire alcohol niet kan geoxideerd worden;

• 9.3 - Aldehyden en ketonen

• 9.3.1 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen;

• 9.3.2 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen;

• 9.3.3 - proefondervindelijk een aldehyd identificeren met fehling- of tollensreagens;

• 9.3.4 - uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot 
deze omzetting;

• 9.3.5 - de formule van een grignardreagens schrijven en de reactiviteit hiervan uitleggen;

• 9.3.6 - aantonen dat de additie van een grignardreagens op methanal, op een ander aldehyd of op een keton, een primair, 
secundair of tertiair alcohol levert en deze additie kenschetsen als een reductie;

• U 9.3.7 - 
in een aldol de functionele groep van een aldehyd en een alcohol herkennen;(U)

• 9.4 - Carbonzuren

• 9.4.1 - carbonzuren als brønstedzuren kenschetsen;

• 9.4.2 - de sterkte van carbonzuren onderling vergelijken en verklaren;

• 9.4.3 - de reactiviteit van halogeencarbonzuren en zuurhalogeniden vergelijken met die van de overeenstemmende 
carbonzuren;

• 9.4.4 - de spiegelbeeldisomerie bij melkzuur beschrijven;

• 9.4.5 - formules en structuur van amiden aangeven;

• 9.5 - Esters

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

• U9.5.2 - 
de hydrolyse van een ester schrijven en aantonen dat deze omzetting de omgekeerde reactie is van de verestering;(U)

• 9.5.3 - verzeping van een ester uitvoeren en verklaren;

• 9.6 - Ethers

• 9.6.1 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van ethers beschrijven;

• 9.7 - Aminen

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

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

• 9.8 - Aromatische koolstofchemie

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

• 9.8.1.2 - uitleggen dat nieuwe ideeën de gehele maatschappij diepgaand kunnen beïnvloeden;

• 9.8.1.3 - door mesomerie verklaren waarom benzeen bijzondere eigenschappen bezit;

• 9.8.1.4 - 
de delokalisering van de pi-elektronen in benzeen verantwoorden;

• 9.8.2.1 - het reactiemechanisme van de elektrofiele substitutie van benzeen weergeven;
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• 9.8.2.2 - 
de reactievergelijking voor de bereiding van tolueen, broombenzeen, nitrobenzeen en benzeensulfonzuur met 
structuurformules weergeven;

• 9.8.2.3 - met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen 
weergeven;

• 9.8.2.4 - oriëntatieregels toepassen;

• 9.8.3.1 - de bereiding van benzeencarbonzuur (benzoëzuur) uit benzaldehyd door een reactievergelijking weergeven;

• 9.9 - Kunststoffen

• 9.9.1 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen;

• 9.9.2 - de reactievergelijking voor de polymerisatie schrijven, wanneer het monomeer gegeven is en motiveren waarom het 
monomeer een onverzadigde verbinding moet zijn;

• 9.9.3 - reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven;

• 9.9.4 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen weergeven;

• 9.9.5 - effecten van natuurwetenschap op de samenleving illustreren;

• Lp 5 - Lp een kunststof bereiden en de eigenschappen ervan onderzoeken;

• 10 - 
ONDERZOEKSOPDRACHT

• 10.1 - zich oriënteren op een onderzoeks-probleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;

• 10.2 - een onderzoeksopdracht met een wetenschappelijke component voorbereiden, uitvoeren en evalueren;

• 10.3 - de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

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)9.1.1 - 
het onderscheid tussen organische en anorganische stoffen geven. het begrip 'organische stof' in een historisch kader 
plaatsen.

• (LP)9.1.2 - de elementen die een hoofdrol spelen in de organische chemie aantonen.
het bijzonder gedrag van koolstof kenschetsen.
het hedendaags belang van de organische chemie met voorbeelden aangeven (kleurstoffen, kunststoffen, farmaceutica, 
biochemie enz.).

• (LP)9.2 - de structuur en naam van alkanen aangeven.
keten- en ringstructuur van alkanen voorstellen. 
het begrip ketenisomerie uitleggen en de naam vormen van eenvoudige ketenisomeren.
het belang van alkanen illustreren.
de structuur van alkenen en alkynen voorstellen.
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met voorbeelden plaatsisomerie bij alkenen en alkynen uitleggen en de naam vormen van plaatsisomeren.
cis-trans-isomerie bij alkenen uitleggen.
het belang van alkenen en alkynen illustreren.

• (LP)9.3 - de reactieproducten afleiden bij de homo-lytische substitutiereactie van alkanen met halogenen

• (LP)9.4.1 - de oplosbaarheid en het kookpunt van alcoholen vergelijken met die van de alkanen en in verband brengen met 
hun structuur.

• (LP)9.4.2 - bij nucleofiele substitutiereacties van alcoholen het nucleofiel reagens en het elektrofiel substraat en 
aanduiden.
eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen.
het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire alcoholen maken.
eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie.
het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol.
afleiden waarom een tertiaire alcohol niet kan geoxideerd worden.

• (LP)9.5 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen.
aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen.
proefondervindelijk een aldehyd identificeren met fehling- of tollensreagens.
uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot deze 
omzetting.

• (LP)9.6 - carbonzuren als brønstedzuren kenschetsen.
de sterkte van carbonzuren onderling vergelijken en verklaren.
de reactiviteit van halogeencarbonzuren en zuurhalogeniden vergelijken met die van de overeenstemmende carbonzuren.
de spiegelbeeldisomerie bij melkzuur beschrijven.
formules en structuur van amiden aangeven.

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

• (LP)9.8 - bereiding, eigenschappen en gebruik van ethers beschrijven

• (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)9.10.1 - de historische achtergronden i.v.m. de ontdekking van de structuur van benzeen weergeven.
door mesomerie verklaren waarom benzeen bijzondere eigenschappen bezit.

• (LP)9.10.2 - het reactiemechanisme van de elektrofiele substitutie van benzeen weergeven.
de reactievergelijking voor de bereiding van tolueen, broombenzeen, nitrobenzeen en benzeensulfonzuur met 
structuurformules weergeven.
met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen weergeven.
oriëntatieregels toepassen.

• (LP)9.11.1 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen

• (LP)9.11.2 - de reactievergelijking voor de polymerisatie schrijven, wanneer het monomeer gegeven is en motiveren 
waarom het monomeer een onverzadigde verbinding moet zijn.

• (LP)9.11.3 - reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven.
de bereiding, eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen weergeven.
effecten van chemie op de samenleving illustreren
Leerlingenpracticum:een kunststof bereiden en de eigen-schappen ervan onderzoeken

LP chemie 3e graad ASO GO 

• 138 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, 
aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren,esters, amiden, ethers;

• 147 - alkanen, alkenen, alkynen en halogeen-alkanen als stofklasse herkennen met behulp van een determineertabel;

• 148 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van alkanen met halogenen;

• 149 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen;
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• 149 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen;

• 150 - bij nucleofiele substitutiereacties van halogeenalkanen het nucleofiel reagens en het substraat aanduiden;

• 151 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen;

• 152 - de oplosbaarheid en het kookpunt van alcoholen vergelijken met die van de alkanen en in verband brengen met hun 
structuur;

• 139 - oefeningen maken op de organische reacties die aan bod komen in de verschillende onderdelen van de organische 
chemie;

• 153 - bij nucleofiele substitutiereacties van alcoholen het nucleofiel reagens en het elektrofiel substraat en aanduiden;

• 154 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van twee buur C-atomen;

• 155 - het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire alcoholen maken;

• 156 - eliminatiereacties schrijven die gebeuren ter hoogte van de alcoholfunctie en deze kenschetsen als een oxidatie;

• 157 - het verschil aangeven tussen de oxidatie van een primaire alcohol en de oxidatie van een secundaire alcohol;

• 158 - afleiden waarom een tertiaire alcohol niet kan geoxideerd worden;

• 159 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire alcoholen;

• 140 - koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met 
behulp van een determineertabel;

• 160 - aan de hand van een determineertabel vaststellen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire alcoholen;

• 161 - proefondervindelijk een aldehyd identificeren met fehling- of tollensreagens;

• 162 - uitleggen waarom een aldehyd bij oxidatie omgezet wordt in een carbonzuur, terwijl een keton zich niet leent tot 
deze omzetting;

• 163 U - 
in een aldol de functionele groep van een aldehyd en een alcohol herkennen; (U)

• Lp 164 - 
LP 11: Aan de hand van een fehlingsreagens de oxideerbaarheid van ketonen en aldehyden onderscheiden

• 141 - gegeven eigenschappen van mono-functionele koolstofverbindingen in verband brengen met de karakteristieke 
groep en het koolstofskelet;

• 165 - carbonzuren als brønstedzuren kenschetsen;

• 166 - de reactiviteit van halogeencarbonzuren en zuurhalogeniden vergelijken met die van de overeenstemmende 
carbonzuren;

• 167 - de spiegelbeeldisomerie bij melkzuur beschrijven;

• 168 - formules en structuur van amiden aangeven;

• Lp 169 - 
Lp 12 : vergelijkende studie van de sterkte van carbonzuren;

• 142 - het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van keten-, plaats- en cis-trans-
isomerie;

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

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

• 143 - heterolytische en homolytische (radicalaire) reacties onderscheiden;

• 174 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van ethers beschrijven;

• 144 - 
aan de hand van de begrippen substraat en reagens een onderscheid maken tussen 'nucleofiel' reagens en 'elektrofiel' 
reagens;

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

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

• 145 - de begrippen lewiszuur en lewisbase definiëren en toepassen;

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

• 178 - uitleggen dat nieuwe ideeën de gehele maatschappij diepgaand kunnen beïnvloeden;

• 179 - door mesomerie verklaren waarom benzeen bijzondere eigenschappen bezit; de delokalisering van de pi-elektronen 
in benzeen verantwoorden;

• 180 - het reactiemechanisme van de elektrofiele substitutie van benzeen weergeven;

• 181 - de reactievergelijking voor de bereiding van tolueen, broombenzeen, nitrobenzeen en benzeensulfonzuur met 
structuurformules weergeven;

• 182 - met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen 
weergeven;

• 183 - oriëntatieregels toepassen;

• 146 - van volgende stoffen of mengsels een typische toepassing of eigenschap aangeven: methaan, wasbenzine, white 
spirit, paraffine, methanol, ethanol, glycerol, glycol, azijnzuur;

• 184 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen;

• 185 - de reactievergelijking voor de polymerisatie schrijven, wanneer het monomeer gegeven is en motiveren waarom het 
monomeer een onverzadigde verbinding moet zijn;

• 186 - reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven;

• 187 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen weergeven;

• 188 - effecten van natuurwetenschap op de samenleving illustreren;

• Lp 189 - 
Lp 15:  een kunststof bereiden en/of de eigenschappen ervan onderzoeken;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 95 - een determineertabel gebruiken met volgende stofklassen: alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, 
aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren,esters, amiden, ethers;

• 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;
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• 108 - 
cis-transisomerie bij alkenen uitleggen;

• 96 - oefeningen maken op de organische reacties die aan bod komen in de verschillende onderdelen van de organische 
chemie;

• 109 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van alkanen met halogenen;

• 110 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen;

• 111 - bij nucleofiele substitutiereacties van halogeenalkanen het nucleofiel reagens en het substraat aanduiden;

• 97 - koolstofverbindingen aan de hand van een gegeven structuurformule of naam toewijzen aan een stofklasse met 
behulp van een determineertabel;

• 112 - methanol en ethanol vergelijken met water en kenschetsen als polaire moleculeverbindingen;

• 113 - de eigenschappen van alcoholen in verband brengen met de alcoholfunctie;

• 114 - het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire alcoholen maken;

• 98 - gegeven eigenschappen van monofunctionele koolstofverbindingen in verband brengen met de karakteristieke groep 
en het koolstofskelet;

• 115 - op structuurformules en een reactievergelijking aantonen dat aldehyden ontstaan door oxidatie van primaire 
alcoholen en deze reacties kenschetsen als eliminatiereacties;

• 116 - op structuurformules en een reactievergelijking aantonen dat ketonen ontstaan door oxidatie van secundaire 
alcoholen;

• 117 - de reactievergelijking schrijven voor de reductie van een aldehyde en een keton;

• 99 - het begrip isomerie uitleggen aan de hand van representatieve voorbeelden van keten-, plaats- en cis-trans-
isomerie;

• 118 - carbonzuren als brønstedzuren kenschetsen;

• 119 - de sterkte van carbonzuren onderling vergelijken;

• 120 - enkele toepassingen van carbonzuren aanhalen;

• 121 - de formule van een amide met de determineertabel herkennen;

• 100 - een reactie uit de koolstofchemie toewijzen aan één van de volgende reactietypes: substitutie, additie, eliminatie, 
condensatie, vorming van macromolecule, skeletafbraak;

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

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

• 101 - heterolytische en homolytische (radicalaire) reacties onderscheiden;

• 124 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van ethers beschrijven;

• 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;

• 128 - door mesomerie verklaren waarom benzeen bijzondere eigenschappen bezit;

• 129 - de reactievergelijking voor de bereiding van een substitutieproduct van benzeen weergeven;

• 130 - met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen 
weergeven;
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• 131 - benzoëzuur als een aromatisch carbonzuur kenschetsen

• 132 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen;

• 133 - de reactievergelijking voor de polymerisatie schrijven, wanneer het monomeer gegeven is en motiveren waarom het 
monomeer een onverzadigde verbinding moet zijn;

• 134 - de bereiding, eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen weergeven;

• Lp 135 - 
Lp 7:  een kunststof bereiden en/of de eigenschappen ervan onderzoeken.

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

• 5.2.1.1 - B29 Indeling samengestelde stoffen - Typische voorbeelden van stoffen uit de leefwereld identificeren als 
organisch of anorganisch aan de hand van herkomst of gegeven formule.

• 5.2.1.2 - B32 Anorganische samengestelde stoffen - Van anorganische samengestelde stoffen met gegeven formule de 
systematische naam met Griekse telwoorden vormen en omgekeerd.

• 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.

• 5.2.1.3 - B38 Organische stoffen - Volledige en onvolledige verbranding onderscheiden bij de verbranding van alkanen.

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

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

• Lp 33 - door middel van eenvoudige proeven de aanwezigheid van koolstof en van waterstof in organische stoffen 
aantonen.

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

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

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

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek-Wetenschappen) GO

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

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

LP Chemie 2e gr TSO GO

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

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

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

• 54 - de stofklassen op basis van de functionele groep herkennen.

• 55 - 
op basis van de structuurformule de naam toekennen en de structuurformule geven op basis van de naam.

• 56 - 
het begrip isomerie uitleggen aan de hand van voorbeelden.

• 57 - 
van een aantal stoffen of mengsels een typische toepassing of eigenschap aangeven.
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• 58 - per stofklasse de gegeven eigenschappen in verband brengen met de karakteristieke groep en het koolstof-skelet.

• 59 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van alkanen met halogenen.

• 60 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen.

• 61 - 
van minstens één reactietype van halogeenalkanen de reactievergelijking schrijven en de verschillende stappen in het 
reactiemechanisme toelichten.

• 62 - het onderscheid maken tussen een bronstedzuur en een lewiszuur, respectievelijk bronstedbase en lewisbase.

• 63 - 
van minstens één reactietype van alcoholen de reactievergelijking schrijven en de verschillende stappen in het 
reactiemechanisme toelichten.

• 64 - 
van minstens één reactietype van aldehyden en ketonen de reactievergelijking schrijven en de verschillende stappen in het 
reactiemechanisme toelichten.

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

• 66 - 
van minstens één reactietype van een carbonzuurderivaat de reactievergelijking schrijven en de verschillende stappen in 
het reactiemechanisme toelichten.

• 67 - een ester bereiden of verzepen.

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

• 69 - het reactiemechanisme van een elektrofiele substitutie van benzeen weergeven.

• 70 - 
met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen weergeven en 
oriëntatieregels toepassen;

• 71 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen;

• 72 - de reactievergelijking voor de vinylpolymerisatie schrijven van een aantal veel gebruikte kunststoffen;

• 73 - reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven;

• 74 - het verband leggen tussen de eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen;

• 75 - 
een kunststof bereiden en/of de eigenschappen ervan onderzoeken;

•  - 
portfolio opstellen of onderzoeksopdracht in de pool wetenschappen uitvoeren.

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

• 43 - met behulp van een determineertabel stofklassen op basis van de functionele groep herkennen.

• 44 - 
met behulp van een determineertabel  op basis van de structuurformule van een koolstofverbinding de naam toekennen 
en de structuurformule geven op basis van de naam.
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• 45 - het begrip isomerie uitleggen aan de hand van voorbeelden.

• 46 - 
van een aantal stoffen of mengsels een typische toepassing of eigenschap aangeven.

• 47 - per stofklasse de gegeven eigenschappen in verband brengen met de karakteristieke groep en het koolstof skelet.

• 48 - de reactieproducten afleiden bij de homolytische substitutiereactie van alkanen met halogenen.

• 49 - elektrofiele additiereacties schrijven met alkenen en alkynen.

• 50 - 
van minstens één reactietype van halogeenalkanen de reactievergelijking met  structuurformules schrijven.

• 51 - 
het onderscheid maken tussen een bronstedzuur en een lewiszuur, respectievelijk bronstedbase en lewisbase.

• 52 - 
van minstens één reactietype van alcoholen de reactievergelijking met structuurformules schrijven.

• 53 - 
van minstens één reactietype van aldehyden en ketonen de reactievergelijking met structuurformules schrijven.

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

• 55 - 
van minstens één reactietype van een carbonzuurderivaat de reactievergelijking met structuurformules schrijven.

• 56 - een ester bereiden of verzepen.

• 57 - de reactievergelijking van een elektrofiele substitutie van benzeen weergeven.

• 58 - 
met structuurformules de ortho-, de meta- en de para-isomeren van disubstitutie-producten van benzeen weergeven.

• 59 - voorbeelden geven van natuurlijke macromoleculaire stoffen en van kunststoffen.

• 60 - de reactievergelijking voor de vinylpolymerisatie schrijven van een aantal veel gebruikte kunststoffen.

• 61 - 
reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven.

• 62 - het verband leggen tussen de eigenschappen en toepassingen van een aantal veel gebruikte kunststoffen.

• 63 - een kunststof bereiden en/of de eigenschappen ervan onderzoeken.

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

• 5.1.2.1 B6 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de verkorte systematische naam vormen en vanuit de 
gegeven verkorte systematische naam de formule vormen.

• 5.1.2.1 B7 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de systematische naam vormen gebruikmakend van de 
stocknotatie en vanuit de gegeven stocknotatie de formule vor-men.

• 5.1.2.1 B8 - Van anorganische verbindingen formules vormen met behulp van PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen 
of op basis van de gegeven naam.

• 5.1.2.1 V8 - Van veel gebruikte anorganische verbindingen de triviale naam en/of toepassing geven.

• 5.1.2.1 V8 bis - Algemene reactiepatronen herkennen en toepassen op:
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-reacties van metalen en niet-metalen met dizuurstof
-zuur-basegedrag van metaaloxiden en niet-metaaloxiden in water
-reacties van zuren met hydroxiden
-reacties van metalen met zuren

• 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

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

• 5.1.2.2 B12 - Isomerie definiëren en herkennen in gegeven voorbeelden.

• 5.1.2.2 V12 - Isomeren indelen en herkennen als keten-, plaats-, functie-, cis-trans- en optische iso-meren.

• 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)

• 5.1.2.1 B12 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de verkorte systematische naam vormen en vanuit de 
gegeven verkorte systematische naam de formule vormen.

• 5.1.2.1 B13 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de systematische naam vormen gebruikmakend van de 
stocknotatie en vanuit de gegeven stocknotatie de formule vor-men.

• 5.1.2.1 B14 - Van anorganische verbindingen formules vormen met behulp van PSE en beperkte tabel met oxidatiegetallen 
of op basis van de gegeven naam.

• 5.1.2.1 V14 - Fysische eigenschappen van anorganische stoffen verklaren.

• 5.1.2.1 B15 - Van veel gebruikte anorganische verbindingen de triviale naam en/of toepassing geven..

• 5.1.2.1 B16 - Algemene reactiepatronen herkennen en toepassen op:
-reacties van metalen en niet-metalen met dizuurstof
-zuur-basegedrag van metaaloxiden en niet-metaaloxiden in water
-reacties van zuren met hydroxiden
-reacties van metalen met zuren

• 5.1.2.1 V16 - Algemene reactiepatronen herkennen en toepassen op:
-reacties van metalen met niet-metalen
-reacties van metaaloxiden met niet-metaaloxiden
-reacties van metalen met water

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

• 5.1.2.2 V17 - Van cycloalkanen, cycloalkenen en benzeen met gegeven formule de naam geven en met gegeven naam de 
formule vormen.
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• 5.1.2.2 V17 - Van cycloalkanen, cycloalkenen en benzeen met gegeven formule de naam geven en met gegeven naam de 
formule vormen.

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

• 5.1.2.2 V18 - Functionele groepen herkennen en benoemen in polyfunctionele organische verbindin-gen.

• 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 V19 - Fysische eigenschappen van organische stoffen verklaren.

• 5.1.2.2 B20 - Van veel gebruikte organische stoffen de triviale naam en/of toepassing geven.

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

• 5.1.2.2 B21 - Isomerie definiëren en herkennen in gegeven voorbeelden.

• 5.1.2.2 U1 - Isomeren indelen en herkennen als keten-, plaats-, functie-, cis-trans- en optische iso-meren.

• 5.1.2.2 U2 - Isomeren weergeven uitgaande van de brutoformule of structuurformule.

• 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

• 5.2.5.3 U13 - Een chemische reactie tussen koolstofverbindingen aanvullen.

• 5.2.5.3 V47 - Een elementaire syntheseweg voor een eenvoudige koolstofverbinding voorstellen

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.

LP Chemie 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 26 - Het criterium ter indeling van samengestelde anorganische stoffen verwoorden.

LP Chemie 2e gr TSO (Plant-, dier- en milieutechnieken) VVKSO

• 28 - Het criterium ter indeling van samengestelde anorganische stoffen verwoorden.

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

• 24 - Het criterium ter indeling van samengestelde anorganische stoffen verwoorden.

• 25 - Oxiden, zuren, hydroxiden en zouten definiëren op basis van hun samenstelling.

• 26 - Een principe van de naamvorming weergeven en toepassen.

• 27 - Het  normaal  voorkomen (aggregatietoestand)  in  verband brengen met het bindingstype.

• 28 - Het begrip elektrolyt omschrijven.

• 29 - Het verschil in geleidbaarheid van een elektrolyt en zijn oplossing (in   water) verduidelijken.

• 30 - De ionisatie- en dissociatievergelijkingen voor elektrolyten in water interpreteren.
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• 30 - De ionisatie- en dissociatievergelijkingen voor elektrolyten in water interpreteren.

• 31 - De pH-schaal weergeven en de pH-waarde van een oplossing interpreteren.

• 32 - Het belang van de pH-waarde illustreren.

• 33 - Enkele toepassingen van samengestelde stoffen geven.

• 34 - Enkele eigenschappen met toepassingen verwoorden

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

• 36 - Monofunctionele verbindingen omschrijven als afgeleid van KWS door vervanging van één waterstofatoom door één 
ander atoom of atoomgroep.

• 37 - Het principe van de naamvorming weergeven en toepassen op eenvoudige monofunctionele verbindingen.

• 38 - Enkele eigenschappen en toepassingen van monofunctionele verbindingen verwoorden.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 23 - 
de oplosbaarheid van anorganische en organische stoffen in water en in andere solventen voorspellen steunend op 
interacties tussen polaire en/of apolaire stoffen (C10)

• 26 - 
de oplosbaarheid van anorganische en organische stoffen in water en in andere solventen voorspellen steunend op 
interacties tussen polaire en/of apolaire stoffen (C10-SET3)

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

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

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

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C4 - Leerlingen kunnen aan de hand van de chemische formule een representatieve stof benoemen en classificeren als:
− anorganische of organische stof;
− enkelvoudige of samengestelde stof;
* in het geval van enkelvoudige stof als:
° metaal;
° niet-metaal;
° edelgas;
* in het geval van anorganische samengestelde stof als:
° oxide;
° hydroxide;
° zuur;
° zout.

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

• 184 - Weten dat bij verbranding van organische stoffen CO2 en H2O worden gevormd.

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

• 159 - Weten dat bij verbranding van organische stoffen CO2 en H2O worden gevormd.

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

• 184 - Weten dat bij verbranding van organische stoffen CO2 en H2O worden gevormd.

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

• 184 - Weten dat bij verbranding van organische stoffen CO2 en H2O worden gevormd.
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