
Leergebied: 

reactiemechanisme

LP chemie 3e graad ASO GO

• 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;

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

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

• (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 chemie 3e graad ASO GO 

• 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;

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

LP chemie 3e graad ASO GO

• 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;

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

• 63 - 
van minstens één reactietype van alcoholen 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.

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

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

• 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

• 5.2.5.3 V33 - Reactiesoorten herkennen naar de wijze waarop de binding wordt verbroken en naar de aard van het 
aanvallend reagensdeeltje.

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

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

• 5.2.5.3 B46 - Reactiesoorten herkennen naar de wijze waarop de binding wordt verbroken en naar de aard van het 
aanvallend reagensdeeltje.

• 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

Leerplannen
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