
Leergebied: 

atoomsoort

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 3.3.2 - enkelvoudige en samengestelde stoffen definiëren als functie van hun opbouw uit één of meer atoomsoorten of 
elementen en dit met voorbeelden illustreren;

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

• 5.1.1.2 - B6 Chemische elementen in stoffen - Vanuit een gegeven deeltjesmodel het onderscheid tussen samengestelde 
en enkelvoudige stof herkennen en verwoorden.

• 5.1.1.2 - B7 Chemische elementen in stoffen - Naam en symbolische voorstelling van de belangrijkste elementen 
(atoomsoorten) en en-kelvoudige stoffen schrijven.

• 5.1.1.2 - B8 Chemische elementen in stoffen - De symbolische schrijfwijze van enkelvoudige en samengestelde stoffen 
interpreteren naar aard en aantal van de aanwezige atomen per molecule en naar aantal moleculen (index en coëfficiënt).

• 5.1.2.2 - B12 Wet van Lavoisier - De wet van behoud van atomen naar soort en aantal formuleren en toepassen op 
chemische processen in het dagelijkse leven en de afvalproblematiek.

• 5.1.2.2 - B14 Wet van Lavoisier - Aan de hand van gegeven formules van reagentia en reactieproducten eenvoudige 
reactie-vergelijkingen opstellen en corpusculair voorstellen en interpreteren als een hercombinatie van de aanwezige 
atomen.

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

• 41 - verduidelijken dat er 92 unieke atoomsoorten bestaan.

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

• 5.1.1.2 - B9 Chemische elementen in stoffen - Vanuit een gegeven deeltjesmodel het onderscheid tussen samengestelde 
en enkelvou-dige stof herkennen en verwoorden.

• 5.1.1.2 - B10 Chemische elementen in stoffen - Naam en symbolische voorstelling van de belangrijkste elementen 
(atoomsoorten) en enkelvoudige stoffen schrijven.

• 5.1.1.2 - B11 Chemische elementen in stoffen - De symbolische schrijfwijze van enkelvoudige en samengestelde stoffen 
interpreteren naar aard en aantal van de aanwezige atomen per molecule en naar aantal moleculen (index en coëfficiënt).

• 5.1.2.2 - B22 Wetten van de chemische reacties - De wet van behoud van atomen naar soort en aantal formuleren en 
toepassen op chemische processen in het dagelijkse leven en de afvalproblematiek.

• 5.1.2.2 - B24 Wetten van de chemische reacties - Uit experimentele waarnemingen aantonen dat de atoomsoorten 
behouden blijven tijdens op-eenvolgende chemische reacties in een reactiereeks.

LP Chemie 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 9 - Een element omschrijven als een atoomsoort bepaald door het aantal protonen per atoom zoals weergegeven door het 

atoomnummer en voorgesteld door een eigen chemisch symbool.

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

• 9 - Een element omschrijven als een atoomsoort bepaald door het aantal protonen per atoom zoals weergegeven door het 
atoomnummer en voorgesteld door een eigen chemisch symbool.

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

• 9 - Een element omschrijven als een atoomsoort bepaald door het aantal  protonen  per  atoom  zoals  weergegeven  door  
het atoomnummer en voorgesteld door een eigen chemisch symbool.

Leerplannen

Pagina | 1



LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• B8 - 
Naam en symbolische voorstelling van de belangrijkste elementen (atoomsoorten) en enkelvoudige stoffen schrijven. (ET 9, 
29*)

Pagina | 2


