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Inleiding 

Deze reader hoort bij de e-learning Oriëntatie op de Natuur. Deze reader focust op  

enkele onderwerpen die tijdens deze elearning zijn behandeld. Deze onderwerpen 

zijn het atoom model, zouten, chemische reactie en chemisch rekenen. Deze items 

vormen het fundament van het vak scheikunde en zijn essentieel voor de opleiding 

tot laboratorium medewerker of operator bij chemische processen.  

Deze reader geeft aanvullende informatie over deze onderwerpen. Deze aanvullende 

informatie bestaat uit het verwijzen naar hoofdstukken van het boek Samengevat 

Nask 2 dat bij het volgen van deze e-learning wordt verstrekt. Dit boek wordt voor het 

eindexamen Natuurkunde // Scheikunde op vmbo-niveau gebruikt. Deelnemers van 

deze e-learning dienen deze informatie zelfstandig te bestuderen.  Hiernaast wordt in 

deze reader verwezen naar Youtube-filmpjes, die meer achtergrond informatie over 

het betreffende onderwerp geven. 

Deze reader bezit per onderwerp diverse opdrachten waarmee de deelnemer kan 

oefenen met de behandelde stof. De uitwerking van de opdrachten staan aan het 

einde van deze reader.  

  



1. Het atoom model  

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 2 :  

4.1 : Atomen 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/wuWR60HNWyU : atoom model  

 

Opdrachten:     

1.1 Gegeven een element met atoomnummer 12 en massa 30.  

Hoeveel protonen, neutronen en elektronen heeft dit atoom ?   

 

1.2 Zoek in het periodiek systeem (Binas of internet) de atoomnummers en de 

atoommassa op voor kalium (K), aluminium (Al), goud (Au), zuurstof (O), fluor 

(F).  

Wat is het aantal protonen, neutronen en elektronen van deze atomen ? 

 

1.3 Koolstof 13 heeft een atoom massa van 13 en Stikstof 15 heeft een atoom 

massa van 15.   

Wat is het aantal protonen, neutronen en elektronen van deze atomen ? 

Vergelijk bovenstaande gegevens met de gegevens in het periodiek systeem 

voor deze elementen. 

Wat is het verschil en hoe kun je dit verklaren ? 

 

1.4 Elementen streven naar een edelgas structuur. Gegeven de volgende atomen 

natrium (Na), magnesium (Mg), aluminium (Al), stikstof (N), chloor (Cl) en neon 

(Ne)  

Op welke wijze kunnen deze elementen een edelgas structuur bereiken. 

Wat is hiervan het gevolg voor het aantal protonen, neutronen en elektronen ? 

Wat is het gevolg voor de lading van het atoom ? 

Hoe noemen we deze nieuwe vorm ?   

 

 

 

https://youtu.be/wuWR60HNWyU


  

2. Zouten 

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 2 :  

4.3 : Zouten 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/DhWmWOL_ch8 : zouten 1 

https://youtu.be/HrAGkD9bHYU : zouten 2 

https://youtu.be/QQPKgk58ULQ : oplossen van zouten 

https://youtu.be/X50rye03kBo :  neerslaan van zouten 

  

Gebruik bij de onderstaande opdrachten het periodieke systeem en de tabel op 

pagina 42.  

 

Opdrachten 

 

2.1   Gegeven de ion vorm van kalium (K), calcium (Ca) en aluminium (Al) 
Welke lading hebben deze ionen 

 
2.2 Belangrijke negatieve delen van zout zijn nitraat (NO3

-), sulfaat (SO4
2-) en 

fosfaat (PO4
3-). Gegeven is dat zuurstof (O) altijd een lading van -2 heeft.   

Welke lading heeft stikstof (N), zwavel (S) en fosfor (P) in de bovenstaande 
ionen ? 
Kun je dit verklaren op basis van de positie in het periodiek systeem  ? 
 

2.3 Een zout in de vaste vorm heeft altijd een neutrale lading.   
Bepaal o.b.v. deze regel de verhouding tussen de volgende ionen in het 
betreffende zout : 
Kalium en nitraat 
Calcium en chloor 
Natrium en sulfaat 
Aluminium en nitraat 
Barium en fosfaat 

 

2.4 Gegeven de volgende zouten : Na2CO3 ; BaCl2 ; Fe2(SO4)3 
Welke elementen bevatten deze zouten ?  
Hoeveel van elk element bevatten deze zouten ? 

 
2.5 Tijdens het oplossen van een zout komen ionen vrij.  

https://youtu.be/DhWmWOL_ch8
https://youtu.be/HrAGkD9bHYU
https://youtu.be/QQPKgk58ULQ
https://youtu.be/X50rye03kBo


Gegeven de volgende zouten : Na2CO3 ; BaCl2 ; Fe2(SO4)3 

Welke ionen komen vrij tijdens het oplossen ? 
 

 

 

 

  



3. Chemische reacties  

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 2 :  

6.1 t/m 6.3 : Chemische reacties 1 

7.1 t/m 7.3 : Type chemische reacties  

 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/3hSObcW-mGY : reactie vergelijking  

https://youtu.be/b-eTpxR225Q : reactie warmte 

https://youtu.be/e7vKVZL-iZo : reactie snelheid 

 

Opdrachten 

3.1 Maak de onderstaande reactie vergelijkingen kloppend door het juiste getal 

voor elke verbinding te plaatsen. Opmerking: het getal 1 wordt niet geschreven.  

 

H2  + O2  →   H2O  

 

Na2CO3 →  Na+ + CO3
2- 

 

C2H6  +  O2  →   CO2  +  H2O 

 

Ca2+ +  PO4
3-  →  Ca3(PO4)2  

 

H3O+ + HCO3
- →    H2O + CO2 

 

 

3.2 Gegeven de volgende reacties: 

Koken van water  

Verbranden van methaan (CH4) gas 

Wat gebeurt er tijdens deze reacties ?  

Zijn deze reacties exotherm of endotherm ?  

  

https://youtu.be/3hSObcW-mGY
https://youtu.be/b-eTpxR225Q
https://youtu.be/e7vKVZL-iZo


 

4. Chemische rekenen 

 

Aanvullende informatie: 

 

Samengevat NASK 2 :  

6.4 : Chemisch rekenen 1 

7.4 : Chemisch rekenen 2  

 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/YDgZJXciB2Y :  mol  

https://youtu.be/j0otAjVDixQ  : rekenen met mol 

https://youtu.be/nOKF2sl4XaU : toepassen van de mol 

 

Opdrachten 

 

4.1 Wat is de molecuul massa van de volgende verbindingen : 

Na2CO3 ; CH4 ; H2O ; Fe2(SO4)3 ; HCO3
- ; Ca(OH)2 

4.2 Hoe gram weegt 1 mol van de onderstaande verbindingen: 

C2H6 ; KCl ; FeSO4 ; Ba(NO3)2 

4.3 Hoe mol is 100 gram van de onderstaande verbindingen: 

CH4 ; CaCl2 ; Fe2(SO4)3 ; Al(NO3)3 

4.4 Gegeven de volgende reactie : 

2 H2  + O2 → 2 H2O 

Hoeveel mol waterstof (H2) reageert met hoeveel mol zuurstof (O2) en hoeveel 

mol water (H2O) wordt gevormd ? 

Is de hoeveelheid mol voor en na de pijl gelijk ? 

Vertaal de hoeveel mol naar grammen.  

Hoeveel gram waterstof (H2) reageert met hoeveel gram zuurstof (O2) en 

hoeveel gram water (H2O) wordt gevormd ? 

Is de hoeveelheid grammen voor en na de pijl gelijk ? 

  

https://youtu.be/YDgZJXciB2Y
https://youtu.be/j0otAjVDixQ
https://youtu.be/nOKF2sl4XaU


Uitwerking van de Opdrachten 

 

1.1 Atoomnummer 12 betekent 12 protonen. De massa is 30 en is gelijk aan de 

som van protonen en neutronen. Het aantal neutronen is 30 – 12 = 18.  

In een atoom is het aantal protonen gelijk aan het aantal elektronen. Dus het 

aantal elektronen is 12.  

1.2 Kalium heeft atoomnummer 19 en massa 39.  

Dit betekent 19 protonen, 20 neutronen en 19 elektronen.  

Aluminium heeft atoomnummer 13 en massa 27.  

Dit betekent 13 protonen, 14 neutronen en 13 elektronen. 

Goud heeft atoomnummer 79 en massa 197.  

Dit betekent 79 protonen, 118 neutronen en 79 elektronen. 

Zuurstof heeft atoomnummer 8 en massa 16.  

Dit betekent 8 protonen, 8 neutronen en 8 elektronen. 

Fluor heeft atoomnummer 9 en massa 19.  

Dit betekent 9 protonen, 10 neutronen en 9 elektronen. 

1.3 Koolstof heeft altijd atoomnummer 6. De massa is 13. Dit betekent dat het 

aantal neutronen gelijk is aan 7.   

Stikstof heeft altijd atoomnummer 7. De massa is 15. Dit betekent dat het 

aantal neutronen gelijk is aan 8. 

Normaal heeft koolstof 6 neutronen en stikstof 7 neutronen in de kern. De 

bovenstaande vormen wijken af met betrekking tot het aantal neutronen in de 

kern. Dit zijn isotopen.    

1.4 Natrium heeft 1 elektron in de buitenste schil en zal dit afstaan.  

Het aantal protonen en neutronen zal hierdoor niet veranderen. Alleen het 

aantal elektronen neemt af: 

11 protonen, 12 neutronen en 10 elektronen. Het gevolg is dat natrium een 

lading van +1 krijgt.  

Magnesium heeft 2 elektronen in de buitenste schil en zal deze afstaan. 

Het aantal protonen en neutronen zal hierdoor niet veranderen. Alleen het 

aantal elektronen neemt af: 

12 protonen, 12 neutronen en 10 elektronen. Het gevolg is dat magnesium 

een lading van +2 krijgt.  

Aluminium heeft 3 elektronen in de buitenste schil en zal deze afstaan. 

Het aantal protonen en neutronen zal hierdoor niet veranderen. Alleen het 

aantal elektronen neemt af: 

13 protonen, 14 neutronen en 10 elektronen. Het gevolg is dat aluminium een 

lading van +3 krijgt. 



Stikstof heeft 5 elektronen in de buitenste schil en zal 3 elektronen opnemen.  

Het aantal protonen en neutronen zal hierdoor niet veranderen. Alleen het 

aantal elektronen neemt toe: 

7 protonen, 7 neutronen en 10 elektronen. Het gevolg is dat stikstof een lading 

van -3 krijgt. 

Chloor heeft 7 elektronen in de buitenste schil en zal 1 elektron opnemen.  

Het aantal protonen en neutronen zal hierdoor niet veranderen. Alleen het 

aantal elektronen neemt toe: 

17 protonen, 18 neutronen en 18 elektronen. Het gevolg is dat chloor een 

lading van -1 krijgt. 

Neon heeft 8 elektronen in de buitenste schil en zal geen elektron opnemen of 

afstaan.  

Het aantal protonen, neutronen en elektronen zal hierdoor niet veranderen. 

Het gevolg is dat Neon geen lading krijgt. 

De gevormde geladen deeltjes heten ionen.  

  



2.1 Kalium staat in kolom 1 en krijgt een lading van +1 

Calcium staat in kolom 2 en krijgt een lading van +2 

Aluminium staat in kolom 13 (=3) en krijgt een lading van +3 

 

2.2 NO3
- (nitraat) heeft een totale lading van -1.  

Het ion bevat 3 deeltjes O (zuurstof). De lading hiervan is 3 * -2 = -6.  

De totale lading is -1 dus N (stikstof) heeft een lading van +5.  

Stikstof staat in kolom 15 (= 5) dus kan inderdaad 5 elektronen afstaan.  

SO4
2- (sulfaat) heeft een totale lading van -2.  

Het ion bevat 4 deeltjes O (zuurstof). De lading hiervan is 4 * -2 = -8.  

De totale lading is -2 dus S (zwavel) heeft een lading van +6.  

Zwavel staat in kolom 16 (= 6) dus kan inderdaad 6 elektronen afstaan.  

PO4
3- (fosfaat) heeft een totale lading van -3.  

Het ion bevat 4 deeltjes O (zuurstof). De lading hiervan is 4 * -2 = -8.  

De totale lading is -3 dus P (fosfor) heeft een lading van +5.  

Fosfor staat in kolom 15 (= 5) dus kan inderdaad 5 elektronen afstaan.  

 

2.3 De lading van kalium is +1 en van nitraat is -1 dus de verhouding in het zout is  

1 : 1.  

De lading van calcium is +2 en van chloor is -1 dus de verhouding in het zout 

is 1 : 2.  

De lading van natrium is +1 en van sulfaat is -2 dus de verhouding in het zout 

is 2 : 1.  

De lading van aluminium is + 3 en van nitraat is -1 dus de verhouding in het 

zout is 1 : 3. 

De lading van barium is +2 en van fosfaat is -3 dus de verhouding in het zout 

is 3 : 2.  

2.4 Na2CO3  : 2 * Natrium (Na), 1 * Koolstof (C) en 3 * Zuurstof (O) 

BaCl2 : 1 * Barium (Ba) en 2 * Chloor (Cl) 

Fe2(SO4)3 : 2 * IJzer (Fe), 3 * Zwavel (S) en 12 * Zuurstof (O) 

Let op : alles wat tussen de haakjes staat moet je met drie vermenigvuldigen.  

 

2.5 Na2CO3 : 2 * Na+ en 1 * CO3
2-  

BaCl2  : 1 * Ba2+ en 2 * Cl-  

Fe2(SO4)3  : 2 * Fe3+ en 3 * SO4
2- 

Let op : de totale lading tijdens het oplossen moet gelijk zijn aan nul.  

  



3.1 2 H2  + O2  →  2 H2O  

 

Na2CO3 →  2 Na+ + CO3
2- 

 

2 C2H6  +  7 O2  →   4 CO2  + 6 H2O 

Let op : in een reactievergelijking mogen alleen gehele getallen staan.  

 

 3 Ca2+ + 2  PO4
3-  →  Ca3(PO4)2  

 

H3O+ + HCO3
- →    2 H2O + CO2 

 

3.2 Koken van water : overgang van vloeistof naar gas. Dit proces kost energie dus 

de reactie is endotherm 

Verbranden van methaan is een reactie met zuurstof waarbij kooldioxide en 

water ontstaat. Dit proces levert energie dus de reactie is exotherm. 

  



4.1 Na2CO3 : 

Na : 2 * 23 = 46 

C : 1 * 12 = 12 

O : 3 * 16 = 48 

Totaal is 106  

CH4 : 

C : 1 * 12 = 12 

H : 4 * 1 = 4 

Totaal is 16   

H2O : 

H : 2 * 1 = 2 

O : 1 * 16 = 16 

Totaal is 18  

Fe2(SO4)3 : 

Fe : 2 * 56 = 112 

S : 3 * 32 = 96 

O : 4 * 16 = 64  

Totaal is 272  

HCO3
- : 

H : 1 * 1 = 1 

C : 1 * 12 = 12 

O: 3 * 16 : 48 

Totaal is 61  

Let op de lading heeft geen invloed op de massa !!  

Ca(OH)2 : 

Ca : 1 * 40 = 40 

O : 2 * 16 = 32 

H : 2 * 1 = 2 

Totaal is 74   

4.2 C2H6 : 

Massa is 30 (voor berekening zie 4.1). 

Dus 1 mol weegt 30 gram  

KCl : 

Massa is 74. 

Dus 1 mol weegt 74 gram  

FeSO4 : 

Massa is 152 

Dus 1 mol weegt 152 gram 

Ba(NO3)2 : 



Massa is 261  

Dus 1 mol weegt 261 gram.  

4.3  CH4 : 

1 mol weegt 16 gram. Dus 100 gram is 100/16 = 6,25 mol.    

CaCl2 : 

1 mol weegt 110 gram. Dus 100 gram is 100/110 = 0,90 mol   

Fe2(SO4)3 :  

1 mol weegt 400 gram. Dus 100 gram is 100/400 = 0,25 mol  

Al(NO3)3 : 

1 mol weegt 213 gram. Dus 100 gram is 100/213 = 0,47 mol. 

Let op: de zelfde massa leidt dus tot verschillende hoeveelheden mol.  

Bij de omzetting van mol naar gram wordt het getal groter.  

Bij de omzetting van gram naar mol wordt het getal kleiner. 

4.4 2 H2  + O2 → 2 H2O 

2 mol waterstof reageert met 1 mol zuurstof en vormt twee mol water.  

Het aantal mol links en rechts van de pijl is niet gelijk aan elkaar  

Omrekening naar grammen geeft: 

4 gram waterstof reageert met 32 gram zuurstof en vormt 36 gram water.  

Het aantal grammen links en rechts van de pijl is wel gelijk aan elkaar. 

Dit is de Wet van Behoud van Massa.  

 


