
Leergebied: 

base

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 7 - Zuren en basen

• 7.3.4 - basen voorstellen als stoffen die in water OH--ionen vrijmaken;

LP Chemie 3e gr KSO GO

• 8 - in een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, identificeren als zuur 
of als base.

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

• (LP)6.1.1 - een brønstedzuur als een deeltje dat een proton afstaat (protondonor) en een brønstedbase als een deeltje dat 
een proton opneemt (protonacceptor) definiëren.
zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven.
in een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, identificeren als zuur of 
als base.

• (LP)6.1.2 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen.

• (LP)6.1.3 - herkennen dat sommige deeltjes zich als zuur of als base kunnen gedragen (amfolyten).

• (LP)6.2.2 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-
ionen.

• (LP)6.3 - 
een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen. in zure, basische en neutrale oplossingen: - de pH definiëren als pH = - log [H<sub>3</sub>O<sup>
+</sup>]; - de pOH definiëren als pOH = - log [OH<sup>-</sup> ]; - het verband uitleggen tussen de pH en de pOH 
van oplossingen;

• (LP)6.4.2 - 
de baseconstante K<sub>b</sub> als evenwichts-constante van de protolyse van een brønstedbase met water definiëren. 
in zuur-basekoppels het verband leggen tussen de zuurconstante van een brønsted-zuur en de baseconstante van de 
geconjugeerde base. de grootheden pK<sub>z</sub> en pK<sub>b</sub> definiëren.

• (LP)6.5 - de pH van een oplossing van een sterk zuur berekenen.
de pH van een oplossing van een sterke base berekenen.
de pH van een oplossing van een zwak zuur berekenen.
de pH van een oplossing van een zwakke base berekenen.
de pH van zoutoplossingen berekenen.

• (LP)6.6 - de werking van zuur-base-indicatoren als toepassing van zuur-base-evenwichten verklaren.

• (LP)6.7 - een buffermengsel definiëren als een mengsel van een zwak zuur en zijn geconjugeerde base.
de eigenschappen van een buffermengsel verwoorden en de werking ervan uitleggen door middel van een voorbeeld.
de pH van een buffermengsel berekenen.
de pH-verandering berekenen van een buffermengsel waaraan een (kleine) hoeveelheid sterk zuur of sterke base 
toegevoegd werd.
enkele toepassingen van buffermengsels geven.

• (LP)6.8 - het pH-verloop tijdens een zuur-basetitratie aangeven.
een geschikte zuur-base-indicator voor een titratie kiezen.
Leerlingpracticum: de verschillende stappen van een chemische analyse beschrijven en met een voorbeeld illustreren;met 

Leerplannen
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eenvoudig materiaal een eenvoudige neutralisatiereactie uitvoeren

• (LP)9.9.2 - een primair, secundair en tertiair amine als base kenschetsen.

LP chemie 3e graad ASO GO

• 48 - een brønstedzuur als een deeltje dat een proton afstaat (protondonor) en een brønstedbase als een deeltje dat een 
proton opneemt (protonacceptor) definiëren;

• 49 - zuur-basereacties volgens Brønsted (protolyse) schrijven;

• 50 - in een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, identificeren als 
zuur of als base;

• 51 - in een zuur-basereactie volgens Brønsted de zuur-basekoppels voorstellen;

• 52 - herkennen dat sommige deeltjes zich als zuur of als base kunnen gedragen (amfolyten);

• 55 - zure, basische en neutrale oplossingen in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en hydroxide-ionen;

• 56 - 
een gemeten of een gegeven pH van een oplossing in verband brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen;

• 57.1 - 
in zure, basische en neutrale oplossingen de pH definiëren als pH = - log [H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>]

• 57.2 - 
in zure, basische en neutrale oplossingen de pOH definiëren als pOH = - log [OH<sup>- </sup>]

• 59 - 
de baseconstante K<sub>b </sub>als evenwichts-constante van de protolyse van een brønstedbase met water definiëren;

• 60 - de uitdrukking van zuur- en base-constanten in verband brengen met de relatieve sterkte van de betrokken zuren en 
basen;

• 61 - in zuur-basekoppels het verband leggen tussen de zuurconstante van een brønsted-zuur en de baseconstante van de 
geconjugeerde base;

• 63 - 
in zuur-basekoppels het verband leggen tussen de pK<sub>z</sub> van een brønstedzuur en de pK<sub>b</sub> van 
de geconjugeerde base;

• 65 - 
de pH van een oplossing van een sterke base berekenen;

• 67 U - 
de pH van een oplossing van een zwakke base berekenen; (U)

• 69 - een buffermengsel definiëren als een mengsel van een zwak zuur en zijn geconjugeerde base;

• 126 - een amine als base kenschetsen;

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

• 5.2.1.2 - B34 Anorganische samengestelde stoffen - De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 
karakter van een waterige op-lossing.

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

• 5.2.1.2 - B36 Anorganische samengestelde stoffen - Algemene reactiepatronen herkennen in voorbeelden uit het 
dagelijkse leven van:
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− reacties van metalen en/of niet-metalen met dizuurstof
− zuur-base-gedrag van niet-metaal- en metaaloxiden in water
− reacties van zuren met hydroxiden.

• 5.2.1.2 - V36 Anorganische samengestelde stoffen - Algemene reactiepatronen 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.

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

• 62 - zuren en basen definiren.

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

• 90 - 
zuren en basen definieren.

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

• 86 - aan de hand van indicatoren een oplossing karakteriseren als zuur, neutraal of basisch.

• 87 - 
zuren en basen definiëren.

• 89 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

• 90 - de pH van allerlei zure en basische oplossingen bepalen.

LP Chemie 2e gr TSO GO

• Lp 61 - aan de hand van indicatoren een oplossing karakteriseren als zuur, neutraal of basisch.

• 62 - 
zuren en basen definiëren.

• 63 - 
de pH-schaal van 0 tot 14 in verband brengen met zure, neutrale en basische oplossingen en met de concentratie van 
H<sup>+</sup>-ionen en OH<sup>-</sup>-ionen.

• Lp 64 - de pH van allerlei zure en basische oplossingen bepalen.

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

• 5.2.1.2 - B52 Anorganische samengestelde stoffen  - De pH-schaal in verband brengen met zuur, basisch of neutraal 
karakter van een waterige op-lossing.

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

• 27 - 
zuren en basen volgens Brønsted definiëren.

• 28 - 
zuur-basereacties volgens Brønsted schrijven.

• 30 - 
de pH van oplossingen in verband brengen met de concentratie hydroxonium- en hydroxide-ionen.

• 31 - de uitdrukking van de zuurconstante Kz en de baseconstante Kb schrijven en hun waarde in verband brengen met de 
relatieve sterkte van de betrokken zuren en basen.

• 32 - een tabel met zuur- en baseconstanten raadplegen en de waarden van de zuur- en baseconstanten interpreteren.

• 35 - 
een buffermengsel definiëren als een mengsel van een zwak zuur en zijn geconjugeerde base en de werking ervan 
verwoorden.

• 39 - 
het pH-verloop tijdens een zuur-base titratie beschrijven en verklaren.

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

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

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

• 21 - 
zuren en basen volgens Brønsted definiëren.

• 22 - 
zuur-basereacties volgens Brønsted schrijven.

• 24 - 
de pH van oplossingen in verband brengen met de concentratie hydroxonium- en hydroxide-ionen.

• 25 - de uitdrukking van de zuurconstante Kz en de baseconstante Kb schrijven en hun waarde in verband brengen met de 
relatieve sterkte van de betrokken zuren en basen.

• 26 - een tabel met zuur- en baseconstanten raadplegen en de waarden van de zuur- en baseconstanten interpreteren.

• 29 - 
een buffermengsel definiëren als een mengsel van een zwak zuur en zijn geconjugeerde base en de werking ervan 
verwoorden.

• 51 - 
het onderscheid maken tussen een bronstedzuur en een lewiszuur, respectievelijk bronstedbase en lewisbase.
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LP Chemie 3e gr ASO VVKSO (studierichtingen met component wetenschappen)

• 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

• 5.2.5.1 B36 - Zuren en basen volgens Brönsted-Lowry herkennen en zuur-basekoppels schrijven

• 5.2.5.1 B37 - Zuursterkte en basesterkte in verband brengen met de zuurconstante en baseconstante.

• 5.2.5.2 U6 - Het zuur-basegedrag van zouten in water kwalitatief verklaren.

• 5.2.5.2 B39 - De pH en pOH berekenen voor waterige oplossingen van sterke zuren en sterke basen.

• 5.2.5.1 U7 - De pH en pOH berekenen voor waterige oplossingen van zwakke zuren en zwakke ba-sen.

• 5.2.5.1 U8 - De werking van een zuur-base-indicator verklaren.

• 5.2.5.1 U9 - Het pH-verloop tijdens de titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief ver-klaren.

• 5.2.5.1 B41 - De ongekende molaire concentratie van een zure of basische oplossing berekenen bij een zuur-basetitratie.

• 5.2.5.1 U10 - Een zuur-basetitratie uitvoeren.

LP Biotechnische wetenschappen 2e gr TSO GO

• 40 - 
de verhoudingsformules van belangrijke hydroxiden in verband brengen met hun naam en omgekeerd.

• 41 - toepassingen van enkele hydroxiden geven.

LP Chemie 3e gr ASO VVKSO

• 46 - 
zuur-base-koppels volgens Brönsted-Lowry schrijven en opmerken dat sommige deeltjes in water zowel een zuur als een 
base-gedrag kunnen vertonen (C11)

• 47 - 
de pH en pOH van oplossingen definiëren en berekenen voor waterige oplossingen van sterke zuren en van sterke basen 
(C19)

• 49 - 
het pH-verloop tijdens een titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief verklaren (C3-C19)

• 52 - 
zuur-base-koppels volgens Brönsted-Lowry schrijven en opmerken dat sommige deeltjes in water zowel een zuur-als een 
base-gedrag kunnen vertonen (C11)

• 53 - 
de pH en pOH van oplossingen definiëren en berekenen voor waterige oplossingen van sterke zuren en van sterke basen 
(C19)

• 55 - 
het pH-verloop tijdens een titratie van een sterk zuur of een sterke base kwalitatief verklaren (C3-C19-SET16)
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LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 144 - De Arheniusdefinitie van een zuur en een base kunnen gebruiken in een reactie.

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

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

• 49 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht kunnen identificeren 
als zuur of base.

• 51 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

LP Chemie 3e gr TSO OVSG

• 43 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht kunnen identificeren 
als zuur of base.

• 45 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

LP Chemie 3e gr TSO (Topsport) OVSG

• 45 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht kunnen identificeren 
als zuur of base.

• 46 - Een gemeten of gegeven pH van een oplossing in verband kunnen brengen met de concentratie aan oxonium- en aan 
hydroxide-ionen.

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

• 58 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, kunnen 
identificeren als zuur of als base.

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

• 150 - De Arheniusdefinitie van een zuur en een base kunnen gebruiken in een reactie.

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

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

• 174 - De Arheniusdefinitie van een zuur en een base kunnen gebruiken in een reactie.

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

• 176 - Zuur-basereacties met gasontwikkeling experimenteel kunnen onderzoeken en resultaten interpreteren.

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

• 174 - De Arheniusdefinitie van een zuur en een base kunnen gebruiken in een reactie.

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

• 176 - Zuur-basereacties met gasontwikkeling experimenteel kunnen onderzoeken en resultaten interpreteren.

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

• 37 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, kunnen 
identificeren als zuur of als base.

LP chemie 3e graad ASO OVSG

• 51 - In een gegeven zuur-base-evenwicht de betrokken deeltjes, op basis van de protonenoverdracht, kunnen 
identificeren als zuur of als base.
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