
Leergebied: 

hydroxide

LP Chemie 2e gr KSO GO

• 3.7.1 - van de samengestelde stoffen waterstofchloride, (di)waterstofsulfaat, natriumhydroxide, ammoniak, calcium
(di)hydroxide, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat en calciumcarbonaat ten minste een toepassing, een zintuiglijk 
of een fysico-chemisch kenmerk aangeven;

• 7.3.2 - een stof classificeren als een hydroxide aan de hand van de formule MOH;

• 7.3.3 - de dissociatie van hydroxiden in water voorstellen door een dissociatievergelijking;

LP chemie 3e graad ASO GO

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

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

LP Chemie 3e gr KSO GO

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

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

• (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 chemie 3e graad ASO GO 

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

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

LP chemie 3e graad ASO GO

• 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;

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

• 5.2.1.2 - B32 Anorganische samengestelde stoffen - Van anorganische samengestelde stoffen met gegeven formule de 
systematische naam met Griekse telwoorden vormen en omgekeerd.

• 5.2.1.2 - B36 Anorganische samengestelde stoffen - Algemene reactiepatronen herkennen in 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
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− 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.

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

• 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.

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

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

• 46 - 
aan de hand van een chemische formule een representatieve stof classificeren als hydroxide, zuur of zout.

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

• 31 - 
aan de hand van de formule een representatieve stof benoemen als: een metaal, een niet-metaal, een edelgas, een oxide, 
een hydroxide, een zuur of een zout.

• 64 - hydroxiden classificeren als stoffen die opgebouwd zijn uit positieve metaalionen en negatieve hydroxide-ionen.

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

• 68 - 
aan de hand van een chemische formule een representatieve stof classificerenals een hydroxide, zuur of zout

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

• 31 - aan de hand van een formule een representatieve stof benoemen als: een metaal, een niet-metaal, een oxide, een 
hydroxide, een zuur of een zout.

• 63 - hydroxiden classificeren als stoffen die opgebouwd zijn uit positieve metaalionen en negatieve hydroxide-ionen.

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

LP Chemie 2e gr TSO GO

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

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

• 5.2.1.2 - B49 Anorganische samengestelde stoffen - Anorganische samengestelde stoffen classificeren in hun stofklasse.

• 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.
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• 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.

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

• 5.2.3.1 - B73 Classificatie van reacties - Neutralisatiereacties interpreteren als een combinatie van waterstofionen met 
hydroxide-ionen (protonuitwisseling) waarbij water wordt gevormd en gelijktijdig een zout ontstaat.

• 5.2.3.1 - B75 Classificatie van reacties - Het elektrisch geleidingsvermogen en/of het pH-verloop van 
ionenuitwisselingsreacties experi-menteel onderzoeken en de resultaten kwalitatief interpreteren in functie van aard en 
concen-tratie aan ionen.

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

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

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

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

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

• 5.1.2.1 B6 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de verkorte systematische naam vormen en vanuit de 
gegeven verkorte systematische naam de formule vormen.

• 5.1.2.1 V8 bis - 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

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

• 5.1.2.1 B12 - Van anorganische verbindingen met gegeven formule de verkorte systematische naam vormen en vanuit de 
gegeven verkorte systematische naam de formule vormen.

• 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

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 2e gr TSO (Bio-esthetiek, Brood- en banket, Creatie en mode, Industriële wetenschappen, 
Lichamelijke opvoeding en sport, Slagerij en vleeswaren, Topsport) VVKSO
• 27 - Oxiden, zuren, hydroxiden en zouten definiëren op basis van hun samenstelling.

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

• 25 - Oxiden, zuren, hydroxiden en zouten definiëren op basis van hun samenstelling.
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LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• B32 - 
Een samengestelde anorganische stof met een gegeven formule identificeren als oxide, zuur, hydroxide of zout. (ET 12, 
29*)

• B66 - 
Neutralisatiereacties interpreteren als een combinatie van waterstofionen met hydroxide-ionen (protonuitwisseling) waarbij 
water wordt gevormd en gelijktijdig een zout ontstaat.

ET Natuurwetenschappen 2e gr ASO 

• C4 - Leerlingen kunnen aan de hand van de chemische formule een representatieve stof benoemen en classificeren als:
− anorganische of organische stof;
− enkelvoudige of samengestelde stof;
* in het geval van enkelvoudige stof als:
° metaal;
° niet-metaal;
° edelgas;
* in het geval van anorganische samengestelde stof als:
° oxide;
° hydroxide;
° zuur;
° zout.

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

• 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

• 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

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