
Thema 1:
4 Zuivere stoffen



Schema materie

materie

mengsels zuivere stoffen

heterogene mengsels homogene mengsels

• grof mengsel
• suspensie
• emulsie
• schuim
• nevel
• rook 

• oplossing
• legering
• gasmengsel 

scheidingstechnieken

fysisch verschijnsel



Chemie en crème brûlée

• Hoe komt het dat suiker verkleurt? 
Door verhitting van de witte suiker 
ontstaat er een korstje van karamel. 

• Is suiker een mengsel of een zuivere stof?
Suiker is een zuivere stof. 

Crème brûlée bestaat uit een crème met 
daarbovenop een laagje gekaramelliseerde suiker. 



Probleemstelling

Hoe kunnen we zuivere stoffen verder ontleden? 



Schema suikerwater 

• stof: suiker + water
• stofeigenschap: 

zoete kleurloze 
vloeistof

• stof: suiker
• stofeigenschap: 

kristallijne witte 
vaste stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

fysisch verschijnsel



Soorten processen

• Fysische processen of fysische verschijnselen: er ontstaan geen 
nieuwe stoffen met andere stofeigenschappen

• Chemische processen of chemische reacties: er ontstaan wél nieuwe 
stoffen met andere stofeigenschappen



Demoproef 1

Verhitting van suiker



Demoproef 1: onderzoeksvraag

Welke stoffen ontstaan er bij de verhitting van suiker? 



Demoproef 1: proefopstelling



Demoproef 1: werkwijze

1) Doe een kleine hoeveelheid kristalsuiker in een vuurvaste proefbuis.

2) Verhit de proefbuis zachtjes boven de bunsenbrander.

3) Verhit verder tot de inhoud van de proefbuis niet meer verandert. 



Demoproef 1: waarnemingen

• Hoe ziet de kristalsuiker eruit voor de verhitting?
Het is een kristallijne, witte, vaste stof. 

• Wat merk je op tijdens het verhitten van de kristalsuiker?
De kristalsuiker wordt bruin. Er ontstaat een condens aan de wand van de 
proefbuis.

• Hoe zou je de verkregen stof omschrijven? 
Er is een zwarte, vaste stof ontstaan. 



Demoproef 1: conclusie 

Suiker kan ontleed worden in      koolstof      en      water      . 



Schema suikerwater • stof: suiker + water
• stofeigenschap: zoete kleurloze vloeistof

• stof: suiker
• stofeigenschap: 

kristallijne witte 
vaste stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

fysisch verschijnsel

• stof: koolstof
• stofeigenschap: 

zwarte amorfe 
stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

chemische reactie



Demoproef 2

Water onder stroom zetten 



Demoproef 2: onderzoeksvraag

Wat gebeurt er wanneer water onder stroom wordt gezet?



Demoproef 2: proefopstelling





Demoproef 2: werkwijze

1) Vul het toestel van Hoffman met zuiver water. Bevestig de 
elektroden met een gelijkspanningsbron. 

2) Sluit de stroomkring.

3) Vang beide gassen afzonderlijk in een proefbuis op. Breng een 
brandende lucifer in contact met het gas. 



Demoproef 2: waarnemingen

• Wat stel je vast als je kijkt naar de vloeistof in de buurt van de 
elektroden? 

Er vormen zich gasbelletjes. 

• Wat stel je vast in verband met het vloeistofniveau als je enkele 
minuten wacht? 

Er is water verdwenen. In beide kolommen is gas gevormd. 

• Wat gebeurt er als het gas van de linkerkolom in contact komt met de 
brandende lucifer?

Je hoort een knal. 



Demoproef 2: waarnemingen

• Wat gebeurt er als het gas van de rechterkolom in contact komt met 
de brandende lucifer? 

De lucifer brandt heviger. 

• Hoe zou je de verkregen stoffen omschrijven? 
Beide stoffen zijn kleurloze gassen. 



Demoproef 2: conclusie 

Water kan ontleed worden in      waterstofgas      en      zuurstofgas      . 



Schema suikerwater • stof: suiker + water
• stofeigenschap: zoete kleurloze vloeistof

• stof: suiker
• stofeigenschap: 

kristallijne witte 
vaste stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

fysisch verschijnsel

• stof: koolstof
• stofeigenschap: 

zwarte amorfe 
stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

• stof: waterstofgas
• stofeigenschap: kleurloos 

gas

• stof: zuurstofgas
• stofeigenschap: kleurloos 

gas

chemische reactie



Definitie nieuwe begrippen

Zuivere stoffen kun je indelen in twee groepen.
• Enkelvoudige stoffen: zuivere stoffen die je niet verder kunt ontleden

• Samengestelde stoffen: zuivere stoffen die je verder kunt ontleden in andere 
(zuivere) stoffen door energie toe te voegen

Suiker en water zijn samengestelde stoffen, aangezien ze verder 
ontleed kunnen worden in andere stoffen. 



Definitie nieuwe begrippen

Een reactie waarbij uit één zuivere stof meerdere stoffen gevormd 
worden, noem je een analyse of ontleding. 

➢ verhitting van suiker = thermolyse van suiker

➢ onder stroom zetten van water = elektrolyse van water



Controlemoment 

• Wat is een chemische reactie?

• Wat zijn enkelvoudige stoffen?

• Wat zijn samengestelde stoffen?

• Wat is een analyse of een ontleding? 



Demoproef 3

Waterstofgas verbranden 



Demoproef 3: onderzoeksvraag

Wat gebeurt er wanneer waterstofgas wordt verbrand?



Demoproef 3: proefopstelling



Demoproef 3: werkwijze

1) Vang waterstofgas uit het toestel van Hoffman op in een droge 
proefbuis. 

2) Gebruik een brandende lucifer om het waterstofgas te laten 
reageren met zuurstofgas uit de lucht. 



Demoproef 3: waarnemingen

• Wat zie je aan de wand van de proefbuis? 
Er is waterdamp ontstaan.



Demoproef 3: conclusie 

Waterstofgas en zuurstofgas reageren met elkaar tot vorming van

water. 



Schema suikerwater • stof: suiker + water
• stofeigenschap: zoete kleurloze vloeistof

• stof: suiker
• stofeigenschap: 

kristallijne witte 
vaste stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

fysisch verschijnsel

• stof: koolstof
• stofeigenschap: 

zwarte amorfe 
stof

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

• stof: waterstofgas
• stofeigenschap: kleurloos 

gas

• stof: zuurstofgas
• stofeigenschap: kleurloos 

gas

• stof: water
• stofeigenschap: 

kleurloze 
vloeistof

chemische reactie

chemische reactie



Definitie nieuw begrip 

Als enkelvoudige stoffen reageren tot samengestelde stoffen, spreek je 
van een synthese. Ook hier is er sprake van een stofomzetting, dus een 
chemische reactie. 

➢ synthese van water



Controlemoment 

• Wat is een synthese? 



Chemie en crème brûlée

• Chemische reactie
• Samengestelde stof 
• Suiker smelt → karamellaagje
• Volledige verbranding: koolstof en water

Crème brûlée bestaat uit een crème met 
daarbovenop een laagje gekaramelliseerde suiker. 



Oefening 2       p. 42

Vul de tabel aan. 

a) Zijn de reacties analyse- (A) of synthesereacties (S)?

b) Vul de ontbrekende zuivere stoffen aan.

c) Onderstreep de samengestelde stoffen in het groen. 

Reacties A/S

suiker → koolstof + ………………………………..

……………………………….. + ……………………………….. → water

zilverchloride → zilver + chloorgas

𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒: 𝑠𝑡𝑜𝑓 → 𝑠𝑡𝑜𝑓 + 𝑠𝑡𝑜𝑓 + …

𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒: 𝑠𝑡𝑜𝑓 + 𝑠𝑡𝑜𝑓 + … → 𝑠𝑡𝑜𝑓

water

waterstofgas zuurstofgas
A

A

S



Oefening 3      p. 42

Leg uit waarom dit een fysisch proces is.

De atomen in de watermoleculen 
herschikken zich niet. De ruimte tussen 
de moleculen wordt groter. Ze 
verdampen. Er worden dus geen nieuwe 
stoffen gevormd. 



Schema materie

materie

mengsels zuivere stoffen

heterogene mengsels homogene mengsels samengestelde stoffen enkelvoudige stoffen

• grof mengsel
• suspensie
• emulsie
• schuim
• nevel
• rook 

• oplossing
• legering
• gasmengsel 

scheidingstechnieken

fysisch verschijnsel

chemische reactie 

analyse

synthese


