
Leergebied: 

reactievergelijking

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 4.4.3 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van 
enkelvoudige en samengestelde stoffen;

• 4.6.2 - de reactievergelijking schrijven van de oxidatie van metalen en de naam van de gevormde oxiden geven als de 
formules gekend zijn;

• 5.6 - door gebruik van tabellen met ionen en met oplosbaarheden, neerslagreacties voorstellen door reactievergelijkingen 
met ionen;

• 6.3.3 - een reactievergelijking in mol en in gram interpreteren;

• 7.6 - de reactie tussen een zout en een zuur, met vrijstelling van een gas, door een reactievergelijking voorstellen;

• Lp 7.2 - eenvoudige neutralisatiereacties uitvoeren en door ionreactievergelijkingen voorstellen;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 7.4 - Kwantitatief aspect van de reactievergelijking;

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

• 9.8.2.2 - 
de reactievergelijking voor de bereiding van tolueen, broombenzeen, nitrobenzeen en benzeensulfonzuur met 
structuurformules weergeven;

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

• 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;

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

• (LP)9.9.1 - de reactievergelijkingen schrijven voor de bereiding van een amine.

• (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)9.11.2 - 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 

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

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

Leerplannen
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• 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;

LP chemie 3e graad ASO GO

• 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;

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

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

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

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

• 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.

• 5.2.3.2 - B48 Ionenuitwisselingsreacties - Neutralisatiereacties interpreteren als een combinatie van waterstofionen met 
hydroxide-ionen (protonuitwisseling) waarbij water wordt gevormd en gelijktijdig een zout ontstaat.

• 5.2.3.2 - V49 Ionenuitwisselingsreacties - De stoffenreactievergelijking van de geïllustreerde en analoge reacties schrijven. 

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

• 19 - eenvoudige reactievergelijkingen in evenwicht brengen.

• 21 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van enkelvoudige 
en samengestelde stoffen.

• 52 - 
het ontstaan van een neerslag of een gas op basis van de reactievergelijking interpreteren in termen van ionenuitwisseling.

• 65 - 
op basis van waarnemingen en/of reactievergelijkingen een neutralisatiereactie herkennen als reactie waarbij protonen 
worden uitgewisseld.

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

• 23 - reactievergelijkingen in evenwicht brengen.

• 26 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van enkelvoudige 
en samengestelde stoffen.

• 78 - 
het ontstaan van een neerslag of een gas op basis van de reactievergelijking interpreteren in termen van ionenuitwisseling.

• 94 - 
op basis van waarnemingen en/of reactievergelijking een neutralisatiereactie herkennen als reactie waarbij protonen 
worden uitgewisseld.

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

• 23 - reactievergelijkingen in evenwicht brengen.

• 26 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van enkelvoudige 
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en samengestelde stoffen.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• 19 - eenvoudige reactievergelijkingen in evenwicht brengen.

• 21 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van enkelvoudige 
en samengestelde stoffen.

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

• 5.1.2.2 - V25 Wetten van de chemische reacties - Een gegeven reactievergelijking identificeren als een analyse- of 
synthesereactie en in verband brengen met het endo- of exo-energetisch karakter van de reactie.

• 5.1.3.3 - B37 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - Voor diverse voorbeelden van natuurwetenschappelijke processen 
uit het dagelijkse leven de stoichiometrische stofhoeveelheden uit een gegeven reactievergelijking afleiden en de overeen-
komstige massa van de reagentia en reactieproducten berekenen.

• 5.2.1.2 - B54 Anorganische samengestelde stoffen  - Algemene reactiepatronen herkennen in en toepassen op 
voorbeelden uit het dagelijkse leven van:
− reacties van metalen en/of niet-metalen met dizuurstof;
− zuur-base-gedrag van niet-metaal- en metaaloxiden in water;
− reacties van zuren met hydroxiden.

• 5.2.1.3 - B56 Organische stoffen - Volledige en onvolledige verbranding onderscheiden bij de verbranding van alkanen en 
weer-geven in een reactievergelijking.

• 5.2.3.1 - B74 Classificatie van reacties - De essentiële ionenreactie en de stoffenreactievergelijking van de geïllustreerde 
en analoge reacties schrijven.

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

• 43 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de massa’s, stofhoeveelheden, concentraties van uitgangsstoffen en 
reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der uitgangsstoffen.

• 44 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) 
van uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der 
uitgangsstoffen.

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

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

• 73 - reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven;

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

• 34 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de massa’s, stofhoeveelheden, concentraties van uitgangsstoffen en 
reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der uitgangsstoffen.

• 35 - 
uitgaande van een gegeven reactievergelijking de gasvolumes (bij normomstandigheden en bij andere omstandigheden) 
van uitgangsstoffen en reactieproducten berekenen, bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat van één der 
uitgangsstoffen.

• 52 - 
van minstens één reactietype van alcoholen de reactievergelijking met structuurformules schrijven.
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• 57 - de reactievergelijking van een elektrofiele substitutie van benzeen weergeven.

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

• 61 - 
reactievergelijkingen van polycondensaties schrijven.

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

• 5.2.1 B16 - Bij aflopende reacties waarvan de reactievergelijking gegeven is massa, stofhoeveelheid, concentratie en/of 
gasvolume van reagentia en reactieproducten bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat berekenen.

• 5.2.5 V23 - De evenwichtsconstante opstellen en berekenen voor een gegeven reactievergelijking

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

• 5.2.1 B26 - Bij aflopende reacties waarvan de reactievergelijking gegeven is massa, stofhoeveelheid, concentratie en/of 
gasvolume van reagentia en reactieproducten bij stoichiometrische hoeveelheden en bij overmaat berekenen.

• 5.2.4 B34 - De evenwichtsconstante opstellen en berekenen voor een gegeven reactievergelijking.

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 15 - eenvoudige reactievergelijkingen in evenwicht brengen.

• 18 - gebruik maken van de gegeven formules om de reactievergelijking te schrijven van de verbranding van enkelvoudige 
en samengestelde stoffen.

LP Chemie 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 20 - Eenvoudige reactievergelijkingen voor reacties tussen enkelvoudige stoffen opstellen.

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

• 22 - Eenvoudige reactievergelijkingen voor reacties tussen enkelvoudige stoffen opstellen.

• 45 - 
Stechiometrische verhoudingen bij een gegeven reactievergelijking bepalen en interpreteren.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 35 - 
massa en stofhoeveelheid berekenen van reagentia en reactieproducten bij aflopende reacties waarvan de 
reactievergelijking gegeven is (C14)

• 38 - 
massa en stofhoeveelheid berekenen van reagentia en reactieproducten bij aflopende reacties waarvan de 
reactievergelijking gegeven is (C14)

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

• B13 - 
Aan de hand van gegeven formules van reagentia en reactieproducten eenvoudige reactievergelijkingen opstellen en 
corpusculair voorstellen en interpreteren als een hercombinatie van de aanwezige atomen. (ET 10, 29*)

• B14 - 
Een gegeven reactievergelijking identificeren als een analyse-, synthese- of substitutiereactie. (ET 10)

• B61 - 
Stoichiometrische verhoudingen bij een gegeven reactievergelijking bepalen en interpreteren. (ET 29*) 
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• B61 - 
Stoichiometrische verhoudingen bij een gegeven reactievergelijking bepalen en interpreteren. (ET 29*) 

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C7 - Leerlingen kunnen aan de hand van een gegeven reactievergelijking een chemische reactie classificeren als ionen-, 
protonen- of elektronenuitwisselingsreactie.

ET Natuurwetenschappen 3e gr ASO

• C3 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa's, de stofhoeveelheden en massa's bij de eindsituatie berekenen

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 61 - Kunnen beschrijven dat een chemische reactie kan voorgesteldvworden door middel van een reactievergelijking.

• 145 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen

• 153 - De reactievergelijking van een neerslagreactie kunnen herkennen.

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

• 45 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

LP Chemie 3e gr TSO OVSG

• 39 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

LP Chemie 3e gr TSO (Topsport) OVSG

• 41 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

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

• 51 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

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

• 51 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, de stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

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

• 40 - Kunnen beschrijven dat een chemische reactie kan voorgesteld worden door middel van een reactievergelijking.

• 151 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

• 154 - De reactievergelijking van een neerslagreactie kunnen herkennen.

• 156 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

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

• 57 - Kunnen beschrijven dat een chemische reactie kan voorgesteld worden door middel van een reactievergelijking.

• 175 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

• 179 - De reactievergelijking van een neerslagreactie kunnen herkennen.

• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

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

• 57 - Kunnen beschrijven dat een chemische reactie kan voorgesteld worden door middel van een reactievergelijking.

• 175 - De reactievergelijking van een zuur-basereactie kunnen opstellen.

• 179 - De reactievergelijking van een neerslagreactie kunnen herkennen.

• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.
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• 181 - De deelreacties en de reactievergelijking van een redoxreactie kunnen opstellen.

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

• 34 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, die stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.

LP chemie 3e graad ASO OVSG

• 44 - Voor een aflopende reactie, waarvan de reactievergelijking gegeven is, en op basis van gegeven stofhoeveelheden of 
massa’s, die stofhoeveelheden en massa’s bij de eindsituatie kunnen berekenen.
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