
Leergebied: 

mol

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 2.2 - de aggregatietoestanden van water beschrijven en verklaren door een verschillende beweeglijkheid van de 
samenstellende deeltjes (moleculen,...);

• 2.3 - een verzameling van gelijke moleculen als een zuivere stof herkennen;

• 4.4.1 - met voorbeelden en aan de hand van de begrippen molecule en atoom, uitleggen wat een formule is;

• U 4.5.2 - de namen geven van de alkanen met 1 tot 8 C-atomen en hun moleculen voorstellen (U);

• U 4.5.3 - het verband uitleggen tussen de grootte van de moleculen en de vluchtigheid van de overeenkom-stige stoffen 
(U);

• 5.1.2 - het elektrisch geleidingsvermogen van gesmolten of opgelost natriumchloride met ionen uitleggen;

• 6.1.1 - uit de vaststelling dat sommige stoffen in een smelt niet elektrisch geleiden, afleiden dat ze uit ongeladen deeltjes 
bestaan, namelijk moleculen;

• 6.1.3 - bespreken dat men het bereiken van de octetstructuur en de vorming van neutrale moleculen met elkaar in 
overeenstemming kan brengen;

• 6.1.5 - een moleculerooster als een regelmatige stapeling van moleculen kenschetsen;

• 6.1.6 - algemene eigenschappen van moleculeverbindingen, zoals laag smelt- en kookpunt, verklaren door kleine 
aantrekkingskrachten (vanderwaalskrachten) tussen neutrale moleculen;

• 6.2.3 - uit de moleculeformule en de atoommassa's, de moleculemassa berekenen;

• 6.3.1 - uitleggen wat een mol materie is;

• 6.3.2 - eenvoudige omrekeningen maken van een stofhoeveelheid (in mol) van een bepaalde stof naar de massa (in g) van 
die stof en omgekeerd;

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

• 7.1.1 - voor een watermolecule het verband leggen tussen de polariteit van de molecule enerzijds en anderzijds de 
ruimtelijke structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen;

• 7.1.2 - driedimensionale modellen van moleculen in verband brengen met hun polariteit;

• 7.1.3 - polaire moleculeverbindingen benoemen als stoffen die opgebouwd zijn uit dipoolmoleculen;

• 7.1.4 - apolaire moleculeverbindingen benoemen als stoffen die opgebouwd zijn uit apolaire moleculen;

• 7.1.5 - de oplosbaarheid van polaire en apolaire moleculeverbindingen en van ionverbindingen in verband brengen met de 
polariteit van het oplosmiddel;

• 7.4.2 - aangeven dat in 1 liter water slechts 10-7 mol H+ en 10-7 mol OH-  aanwezig zijn en dat hiermee een pH = 7 
overeenstemt;

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 - 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).

• 5.1.1.2 - B9 Chemische elementen in stoffen - Waarneembare eigenschappen van metalen, niet-metalen en edelgassen 
beschrijven in relatie tot toepassingen in het dagelijkse leven.

Leerplannen
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• 5.1.2.1 - B11 Aspecten van chemische reacties - Chemische reacties waarbij energie wordt verbruikt of vrijkomt onder 
vorm van warmte, licht of elektriciteit, identificeren als endo- of exo-energetisch aan de hand van waarnemingen en/of 
gegeven en herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven.

• 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.

• 5.1.3.3 - B21 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - De relatieve atoom- en molecuulmassa, alsook de molaire massa 
afleiden of berekenen uit de gegevens bij elk symbool in het PSE.

• 5.1.3.3 - B22 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - Het verband tussen stofhoeveelheid en aantal deeltjes weergeven.

• 5.1.3.3 - B23 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - In voorbeelden uit het dagelijkse leven omrekeningen maken 
tussen massa en stofhoeveelheid in mol.

• 5.1.4.1 - B27 Bindingstypes - Het ontstaan van de metaalbinding verklaren als een streven van vele metaalatomen om tot 
de edelgasconfiguratie te komen door het gemeenschappelijk vrijgeven van elektronen uit de bui-tenste schil.

• 5.2.1.2 - B35 Anorganische samengestelde stoffen - Methoden aangeven om de pH van een oplossing te bepalen.

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

• 5.2.2.1 - B39 Water als oplosmiddel - Het dipoolkarakter van een watermolecule verklaren vanuit het verschil in 
elektronegatieve waarden tussen zuurstof en waterstof en de geometrie van de molecule.

• 5.2.2.1 - V39 Water als oplosmiddel - De oplosbaarheid van stoffen in water experimenteel onderzoeken.

• 5.2.2.1 - B40 Water als oplosmiddel - Op basis van hun oplosbaarheid in water de stoffen benoemen als polair of apolair.

• 5.2.2.1 - B41 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.

• 5.2.2.2 - B42 Het oplosproces van stoffen in water - Uit waarnemingen afleiden welke stoffen en waterige oplossingen 
elektrisch geleidend zijn.

• 5.2.2.2 - B44 Het oplosproces van stoffen in water - Het splitsen van een elektrolyt in ionen symbolisch weergeven en 
interpreteren.

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

• 11 - 
aan de hand van de symbolische schrijfwijze stoffen classificeren als atoom, molecule, enekelvoudige of samengestelde 
stof; metaal, niet-metaal of edelgas.

• 18 - met voorbeelden en aan de hand van de begrippen molecule en atoom verduidelijken wat een formule is.

• 41 - de molecuulformules van belangrijke binaire en ternaire zuren in verband brengen met hun wetenschappelijk en 
triviale naam en omgekeerd.

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

• Lp 50 - de oplosbaarheid en geleidbaarheid van ion- en molecuulverbindingen onderzoeken.

• 55 - de molecuulmassa van een molecuulverbinding of de formulemassa van een ion verbinding uit de atoommassas 
berekenen.

• 56 - met voorbeelden uitleggen wat een mol materie is.

• 57 - 
de constante van Avogadro definieren als het aantal materiedeeltjes per mol stof.

• 58 - op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en omgekeerd.
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LP Chemie 2e gr ASO (studierichtingen met component wetenschappen) GO

• 12 - 
aan de hand van de symbolische schrijfwijze stoffen classificeren als atoom, molecule, enkelvoudige of samengestelde 
stof.

• 22 - 
met voorbeelden en aan de hand van de chemische formule uitmaken of een stof is opgebouwd uit atomen, moleculen, 
mono- en/of polyatomische ionen.

• 62 - de molecuulformules van belangrijke binaire en ternaire zuren in verband brengen met hun wetenschappelijke en 
triviale naam en omgekeerd.

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

• 72 - het optreden van waterstofbruggen tussen watermoleculen uitleggen.

• Lp 75 - de oplosbaarheid van ion- en molecuulverbindingen in polaire en apolaire oplosmiddelen onderzoeken.

• 81 - 
de molecuulmassa van een molecuulverbinding of de formulemassa van een ionverbinding uit de atoommassa's 
berekenen.

• 82 - met voorbeelden uitleggen wat een mol materie is.

• 83 - 
de constante van Avogadro definieren als het aantal materiedeeltjes per mol stof.

• 84 - op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en omgekeerd.

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

• 22 - met voorbeelden en aan de hand van de begrippen molecule en atoom, verduidelijken wat een formule is.

• 61 - de moleculeformules van belangrijke binaire en ternaire zuren in verband brengen met hun wetenschappelijk en 
triviale naam en omgekeerd.

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

• 71 - het optreden van waterstofbruggen tussen watermoleculen uitleggen.

• 78 - de moleculemassa van een moleculeverbinding of de formulemassa van een ionverbinding uit de atoommassas 
berekenen.

• 79 - met voorbeelden uitleggen wat een mol materie is.

• 80 - 
de constante van Avogadro definiëren als het aantal materiedeeltjes per mol stof.

• 81 - op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en omgekeerd.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• 18 - met voorbeelden en aan de hand van de begrippen molecule en atoom verduidelijken wat een formule is.

• 41 - de molecuulformules van belangrijke binaire en ternaire zuren in verband brengen met hun wetenschappelijk en 
triviale naam en omgekeerd.

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

• Lp 50 - de oplosbaarheid en geleidbaarheid van ion- en molecuulverbindingen onderzoeken.
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• 55 - de molecuulmassa van een molecuulverbinding of de formulemassa van een ion verbinding uit de atoommassas 
berekenen.

• 56 - met voorbeelden uitleggen wat een mol materie is.

• 57 - 
de constante van Avogadro definiëren als het aantal materiedeeltjes per mol stof.

• 58 - op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en omgekeerd.

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 - 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).

• 5.1.1.2 - B13 Chemische elementen in stoffen - Driedimensionale voorstellingen van moleculen weergeven en 
interpreteren in relatie tot de samenstelling van de stof.

• 5.1.1.2 - B14 Chemische elementen in stoffen - Waarneembare eigenschappen van metalen, niet-metalen en edelgassen 
beschrijven in relatie tot toepassingen in het dagelijkse leven.

• 5.1.2.1 - B18 Aspecten van chemische reacties - Voor eenvoudige voorbeelden van chemische reacties het bijbehorend 
energiediagram inter-preteren als voorbeeld van endo- of exo-energetisch proces.

• 5.1.3.3 - B34 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - De relatieve atoom- en molecuulmassa, alsook de molaire massa 
afleiden of berekenen uit de gegevens bij elk symbool in het PSE.

• 5.1.3.3 - B35 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - Het verband tussen stofhoeveelheid en aantal deeltjes weergeven.

• 5.1.3.3 - B36 Atoommassa, molecuulmassa, molaire m - In voorbeelden uit het dagelijkse leven omrekeningen maken 
tussen massa en stofhoeveelheid in mol.

• 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.

• 5.1.4.1 - B39 Bindingstypes - Het ontstaan van de ionbinding verklaren als een streven van atomen om tot de 
edelgasconfigu-ratie te komen door uitwisseling van elektronen in de buitenste schil.

• 5.2.1.1 - V46 Indeling samengestelde stoffen - De grote verscheidenheid aan koolstofverbindingen vaststellen aan de 
hand van molecuulmo-dellen.

• 5.2.1.2 - B53 Anorganische samengestelde stoffen  - Methoden aangeven om de pH van een oplossing te bepalen.

• 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 - B57 Organische stoffen - Kennismaking met de onvertakte, verzadigde alcoholen (n-alkanolen):
− de functionele groep kennen en herkennen;
− methanol en ethanol bespreken en onderscheiden wat betreft eigenschappen en toepas-singen die belangrijk zijn in het 
dagelijkse leven.

• 5.2.2.1 - B59 Water als oplosmiddel - Het dipoolkarakter van een watermolecule experimenteel aantonen en verklaren 
vanuit het verschil in elektronegatieve waarden tussen zuurstof en waterstof en de geometrie van de mole-cule.

• 5.2.2.1 - V59 Water als oplosmiddel - Polaire en apolaire binaire stoffen onderscheiden vanuit het verschil in EN-waarden 
tussen de bindingspartners en de gegeven geometrie van de molecule.

• 5.2.2.1 - B63 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.
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• 5.2.2.1 - B64 Water als oplosmiddel - Molaire en massaconcentratie van een oplossing definiëren en toepassen in 
berekeningen.

• 5.2.2.2 - B65 Het oplosproces van stoffen in water - Experimenteel onderzoeken welke stoffen en waterige oplossingen 
elektrisch geleidend zijn.

• 5.2.2.2 - B69 Het oplosproces van stoffen in water - De ionisatievergelijking of dissociatievergelijking van een elektrolyt 
onderscheiden, weergeven en interpreteren.

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 14 - met voorbeelden en aan de hand van de begrippen molecule en atoom verduidelijken wat een formule is.

• 38 - 
de molecuulformules van belangrijke binaire en ternaire zuren in verband brengen met hun wetenschappelijke en triviale 
naam en omgekeerd.

• 48 - met voorbeelden uitleggen wat een mol materie is.

• 49 - 
de constante van Avogadro definiëren als het aantal materiedeeltjes per mol stof.

• 50 - 
op basis van een gegeven formule uit een gegeven massa de stofhoeveelheid in mol berekenen en omgekeerd.

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

LP Chemie 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 35 - 

Een chemische reactie door interactie tussen deeltjes (moleculen, ionen, atomen) toelichten.

• 38 - De molmassa definiëren.

• 41 - De molariteit, de massa- en de volumefractie van een oplossing definiëren.

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

• 15 - 
Een rooster omschrijven als een logische verzameling van ionen, atomen of moleculen.

• 38 - 
Reacties door interacties tussen deeltjes (moleculen, ionen, atomen) toelichten.

• 42 - De molmassa definiëren.

• 48 - 
De molariteit (molaire concentratie) van een oplossing definiëren en berekenen uit massa- en volumegegevens.

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

• B9 - 
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).
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• B27 - 
Driedimensionale voorstellingen van moleculen weergeven en interpreteren naar samenstelling. (ET 10)

• B28 - 
Moleculaire structuren verbinden met macroscopische eigenschappen van stoffen. (ET 10)

• B40 - 
Het dipoolkarakter van een watermolecule experimenteel aantonen en verklaren vanuit de ruimtelijke structuur. (ET 7, 8, 
10) 

• B42 - 
Aan de hand van een gegeven molecuulmodel het polair of apolair karakter verklaren van representatieve voorbeelden van 
samengestelde stoffen. (ET 10) 

• B47 - 
Het begrip ‘isotoop' omschrijven en de symbolische schrijfwijze van isotopen interpreteren. (ET 29*)

• B48 - 
De relatieve atoommassa (A<sub>r</sub>) van een element definiëren. (ET 29*) 

• B49 - 
De gemiddelde relatieve atoommassa van een element bepalen aan de hand van de in de natuur voorkomende isotopen 
van dat element. (ET 9) 

• B50 - 
De relatieve molecuulmassa (M<sub>r</sub>)van een stof bepalen aan de hand van het PSE en een gegeven symbolische 
voorstelling.

• B53 - 
De molaire massa (M) definiëren. (ET 29*) 

• B55 - 
Het molair volume van een gas onder standaardomstandigheden berekenen en toepassen. (ET 29*) 

• B57 - 
De molaire concentratie van een oplossing definiëren en toepassen in berekeningen. (ET 29*) 

• V57 - 
De molaire concentratie van een oplossing berekenen aan de hand van de massaprocent en de massadichtheid van de 
oplossing.

• B67 - 
Bij een experimenteel onderzoek van een ionenuitwisselingsreactie de ion- en molecuulvergelijking noteren aan de hand 
van de reagentia, de experimentele waarnemingen en/of een gegeven oplosbaarheidstabel. (ET 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C5 - Leerlingen kunnen aan de hand van de chemische formule een representatieve stof of stofdeeltje classificeren als:
− opgebouwd uit atomen, moleculen, mono- en/of polyatomische ionen;
− atoom, molecule of ion.

• C8 - Leerlingen kunnen atoom-, molecuul- en roostermodellen interpreteren.

• C12 - Leerlingen kunnen voor een watermolecule het verband uitleggen tussen enerzijds de polariteit en anderzijds de 
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ruimtelijke structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen.

• C15 - Leerlingen kunnen de begrippen stofhoeveelheid en molaire concentratie kwalitatief en kwantitatief hanteren.

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 99 - Uit de resultaten van elektrische geleidingsproeven van gesmolten zuivere stoffen kunnen afleiden dat sommige 
zuivere stoffen bestaan uit ionen.

• 126 - Een omschrijving kunnen geven voor een moleculaire stof.

• 127 - Kunnen nagaan hoe het bereiken van de stabiele edelgasconfiguratie en de vorming van moleculen met elkaar in 
overeenstemming kan gebracht worden.

• 131 - Een aantal fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen geven.

• 132 - De fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen verklaren door aan te nemen dat tussen neutrale 
moleculen slechts zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 133 - Kunnen aangeven dat tussen de moleculen van een moleculaire stof zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 134 - Kunnen meedelen wat een moleculenrooster is en een voorbeeld kunnen geven.

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

• 85 - Uit de resultaten van elektrische geleidingsproeven van gesmolten zuivere stoffen kunnen afleiden dat sommige 
zuivere stoffen bestaan uit ionen.

• 113 - Een omschrijving kunnen geven voor een moleculaire stof.

• 114 - Uit de vaststelling dat moleculaire stoffen (in vloeibare toestand) de elektrische stroom niet geleiden, kunnen 
afleiden dat deze stoffen zijn opgebouwd uit neutrale deeltjes, die moleculen worden genoemd.

• 115 - Uit het niet-geleidend zijn van moleculaire stoffen, kunnen afleiden dat in moleculen een andere chemische binding 
moet aanwezig zijn dan bij ionaire stoffen.

• 116 - Kunnen nagaan hoe het bereiken van de stabiele edelgasconfiguratie en de vorming van moleculen met elkaar in 
overeenstemming kan gebracht worden.

• 120 - Een aantal fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen geven.

• 121 - De fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen verklaren door aan te nemen dat tussen neutrale 
moleculen slechts zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 122 - Kunnen aangeven dat tussen de moleculen van een moleculaire stof zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 123 - Kunnen meedelen wat een moleculenrooster is en een voorbeeld kunnen geven.

• 126 - Inzien dat de tweedimensionale schema’s van covalente bindingen onvoldoende inzicht geven in de structuur van 
moleculen.

• 131 - Van een watermolecule het verband kunnen leggen tussen de polariteit enerzijds en anderzijds de ruimtelijke 
structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen.

• 142 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit te voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa’, ‘opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.

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

• 108 - Uit de resultaten van elektrische geleidingsproeven van gesmolten zuivere stoffen kunnen afleiden dat sommige 
zuivere stoffen bestaan uit ionen.

• 136 - Een omschrijving kunnen geven voor een moleculaire stof.

• 137 - Uit de vaststelling dat moleculaire stoffen (in vloeibare toestand) de elektrische stroom niet geleiden, kunnen 
afleiden dat deze stoffen zijn opgebouwd uit neutrale deeltjes, die moleculen worden genoemd.

• 138 - Uit het niet-geleidend zijn van moleculaire stoffen, kunnen afleiden dat in moleculen een andere chemische binding 
moet aanwezig zijn dan bij ionaire stoffen.

• 139 - Kunnen nagaan hoe het bereiken van de stabiele edelgasconfiguratie en de vorming van moleculen met elkaar in 
overeenstemming kan gebracht worden.
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• 143 - Een aantal fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen geven.

• 144 - De fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen verklaren door aan te nemen dat tussen neutrale 
moleculen slechts zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 145 - Kunnen aangeven dat tussen de moleculen van een moleculaire stof zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 146 - Kunnen meedelen wat een moleculerooster is en een voorbeeld kunnen geven.

• 149 - Inzien dat de 2-dimensionale schema’s van covalente bindingen onvoldoende inzicht geven in de structuur van 
moleculen.

• 154 - Van een watermolecule het verband kunnen leggen tussen de polariteit enerzijds en anderzijds de ruimtelijke 
structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen.

• 164 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit de voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.

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

• 108 - Uit de resultaten van elektrische geleidingsproeven van gesmolten zuivere stoffen kunnen afleiden dat sommige 
zuivere stoffen bestaan uit ionen.

• 136 - Een omschrijving kunnen geven voor een moleculaire stof.

• 137 - Uit de vaststelling dat moleculaire stoffen (in vloeibare toestand) de elektrische stroom niet geleiden, kunnen 
afleiden dat deze stoffen zijn opgebouwd uit neutrale deeltjes, die moleculen worden genoemd.

• 138 - Uit het niet-geleidend zijn van moleculaire stoffen, kunnen afleiden dat in moleculen een andere chemische binding 
moet aanwezig zijn dan bij ionaire stoffen.

• 139 - Kunnen nagaan hoe het bereiken van de stabiele edelgasconfiguratie en de vorming van moleculen met elkaar in 
overeenstemming kan gebracht worden.

• 143 - Een aantal fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen geven.

• 144 - De fysische eigenschappen van moleculaire stoffen kunnen verklaren door aan te nemen dat tussen neutrale 
moleculen slechts zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 145 - Kunnen aangeven dat tussen de moleculen van een moleculaire stof zwakke aantrekkingskrachten optreden.

• 146 - Kunnen meedelen wat een moleculerooster is en een voorbeeld kunnen geven.

• 149 - Inzien dat de 2-dimensionale schema’s van covalente bindingen onvoldoende inzicht geven in de structuur van 
moleculen.

• 154 - Van een watermolecule het verband kunnen leggen tussen de polariteit enerzijds en anderzijds de ruimtelijke 
structuur en het verschil in elektronegatieve waarde van de samenstellende atomen.

• 164 - In staat zijn berekeningen in verband met concentratie uit de voeren (in mol/l), vertrekkende van de gegevens 
‘massa opgeloste stof’ en ‘volume oplossing’.
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