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Hoofdstuk 4: ELEMENTENHoofdstuk 4: ELEMENTEN

Onderwerpen:Onderwerpen:

•• Kringloopschema van koper (Kringloopschema van koper (§§ 4.1)4.1)

•• Kleinste deeltjes van de materie (moleculen Kleinste deeltjes van de materie (moleculen 
en atomen) (en atomen) (§§ 4.2)4.2)

•• Reactieschema in symbolen (Reactieschema in symbolen (§§ 4.3)4.3)

•• Massaverhouding bij reacties (Massaverhouding bij reacties (§§ 4.4)4.4)

•• Eigenschappen van elementen (= Eigenschappen van elementen (= nietniet--
ontleedbareontleedbare stoffen) (stoffen) (§§ 4.5)4.5)
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Reacties met koper Reacties met koper §§ 4.1 (1)4.1 (1)

•• Aan de hand van een serie proeven een Aan de hand van een serie proeven een 
kringloopschema op te stellenkringloopschema op te stellen

In deze les leer je:In deze les leer je:



2

3

Reacties met koper Reacties met koper §§ 4.1 (2)4.1 (2)

Het onderstaande kringloopschema kende je al:Het onderstaande kringloopschema kende je al:

water (l)water (l) waterstof (g) + zuurstof (g)waterstof (g) + zuurstof (g)

waterwater

zuurstofzuurstof

waterstofwaterstof

ontleding (endotherm)ontleding (endotherm)vorming (exotherm)vorming (exotherm)

>>

<<++
Reacties:Reacties:

ontleding ontleding 

vormingvorming
waterstof (g) + zuurstof (g)waterstof (g) + zuurstof (g) water (l)water (l)
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Reacties met koper Reacties met koper §§ 4.1 (3)4.1 (3)

1.1. Voeg 10 mL natronloog aan de blauwe vloeistof toe (Voeg 10 mL natronloog aan de blauwe vloeistof toe (bremerblauwbremerblauw))
2.2. Verwarm voorzichtig; kan spattenVerwarm voorzichtig; kan spatten
3.3. Als het neerslag zwart is geworden, stop je met verwarmen (Als het neerslag zwart is geworden, stop je met verwarmen (tenoriettenoriet))
4.4. Laat de Laat de tenoriettenoriet bezinken en schenk, langs een roerstaaf, de bezinken en schenk, langs een roerstaaf, de 

bovenstaande vloeistof afbovenstaande vloeistof af
5.5. Voeg 10 mL water toe laat bezinken en schenk weer afVoeg 10 mL water toe laat bezinken en schenk weer af
6.6. Voeg 10 mL zwavelzuuroplossing toe en wacht tot de stof opgelostVoeg 10 mL zwavelzuuroplossing toe en wacht tot de stof opgelost is is 

((blauw vitrioolblauw vitriool))
7.7. Dompel een stukje Dompel een stukje staalwolstaalwol in de blauwe oplossing.in de blauwe oplossing.
8.8. Vis Vis ditdit uit de oplossing en werp het in de stalen afvalbakuit de oplossing en werp het in de stalen afvalbak

Uitvoering:Uitvoering:
Je krijgt een beetje blauwe vloeistof in een bekerglasJe krijgt een beetje blauwe vloeistof in een bekerglas
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metaal kopermetaal koper

Het oplossen van koper in geconcentreerd Het oplossen van koper in geconcentreerd 
salpeterzuur salpeterzuur §§ 4.1 (3)4.1 (3)

opgelost koperopgelost koper

geconcentreerd geconcentreerd 
salpeterzuursalpeterzuur

++
+ water+ water

6

metaal koper

blauw vitriool bremerblauw

tenoriet

+ staalwol (ijzer)

+ natronloog

+ zwavelzuur
verwarmen

Koperkringloopschema §§ 4.1 (3)4.1 (3)
koperoplossingkoperoplossing
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Reacties met koper Reacties met koper §§ 4.1 (5)4.1 (5)

KoperkringloopschemaKoperkringloopschema::

metaal kopermetaal koper

blauw vitrioolblauw vitriool bremerblauwbremerblauw

tenoriettenoriet

+ staalwol (ijzer)+ staalwol (ijzer)
als koper opgelost is in als koper opgelost is in 
salpeterzuur dan + salpeterzuur dan + 
natronloognatronloog

+ zwavelzuur+ zwavelzuur
verwarmenverwarmen
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Bouwstenen (moleculen en atomen)Bouwstenen (moleculen en atomen)
§§ 4.2 (1) 4.2 (1) 

In deze les leer je:In deze les leer je:
•• dat moleculen de kleinste deeltjes van ontleedbare stoffen zijndat moleculen de kleinste deeltjes van ontleedbare stoffen zijn

•• dat moleculen zijn gevormd uit atomendat moleculen zijn gevormd uit atomen

•• dat er ruim 100 dat er ruim 100 nietniet--ontleedbareontleedbare stoffen (= atoomsoorten = stoffen (= atoomsoorten = 
elementen) zijnelementen) zijn

•• uitleggen welke uitleggen welke nietniet--ontleedbareontleedbare stoffen uit een ontleedbare stof stoffen uit een ontleedbare stof 
kunnen ontstaankunnen ontstaan

•• de symbolen van een aantal elementen op te noemende symbolen van een aantal elementen op te noemen

•• de namen van de elementen die bij de aangegeven symbolen de namen van de elementen die bij de aangegeven symbolen 
horen te noemen horen te noemen 
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (2) 4.2 (2) 

Wat er precies bij een reactie gebeurt kun je niet zien. Daarom Wat er precies bij een reactie gebeurt kun je niet zien. Daarom 
stellen we ons voor dat elke stellen we ons voor dat elke ontleedbare stofontleedbare stof uit hele kleine uit hele kleine 
onzichtbare deeltjes bestaat, die we onzichtbare deeltjes bestaat, die we moleculenmoleculen noemen. Je noemen. Je 
kunt ze voorstellen als kunt ze voorstellen als bolletjesbolletjes..

Bij Bij ontledingsreactiesontledingsreacties vallen de moleculen uiteen in vallen de moleculen uiteen in nietniet--
ontleedbareontleedbare stoffen waarvan we de deeltjes stoffen waarvan we de deeltjes atomenatomen noemen. noemen. 
Ook atomen kun je Ook atomen kun je jeje als als bolletjesbolletjes voorstellen:voorstellen:

ijzersulfideijzersulfide ijzerijzer ++ zwavelzwavel

((ijzersulfidemolecuulijzersulfidemolecuul)) (ijzeratoom)(ijzeratoom) (zwavelatoom)(zwavelatoom)

++
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (3)4.2 (3)

ijzersulfideijzersulfide ijzerijzer ++ zwavelzwavel

((ijzersulfidemolecuulijzersulfidemolecuul)) (ijzeratoom)(ijzeratoom) (zwavelatoom)(zwavelatoom)

++

•• MoleculenMoleculen zijn dus de zijn dus de kleinste deeltjeskleinste deeltjes van een van een ((ontleedbare) stofontleedbare) stof..
•• Iedere stofIedere stof heeft zijn heeft zijn eigen soorteigen soort moleculen. moleculen. 
•• NietNiet--ontleedbareontleedbare stoffenstoffen bestaan uitbestaan uit atomenatomen en worden en worden elementenelementen

genoemd, omdat ze de genoemd, omdat ze de basisbasis van alle stoffen vormen.van alle stoffen vormen.
•• Voor Voor alle soorten moleculenalle soorten moleculen zijn maar ongeveer zijn maar ongeveer 100 verschillende 100 verschillende 

atoomsoortenatoomsoorten nodig.nodig.

(ontleedbare stof)(ontleedbare stof) ((nietniet--ontleedbareontleedbare stof)stof) ((nietniet--ontleedbareontleedbare stof)stof)
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (4) 4.2 (4) 

•• Bij een Bij een mengselmengsel heb je met verschillende stoffen te maken, heb je met verschillende stoffen te maken, 
dus ook met dus ook met verschillende soortenverschillende soorten moleculen.moleculen.

ammoniak (g)ammoniak (g) zoutzuur (g)zoutzuur (g) salmiak (s)salmiak (s)++
(ammoniakmoleculen)(ammoniakmoleculen) (zoutzuurmoleculen)(zoutzuurmoleculen) (salmiakmoleculen)(salmiakmoleculen)

(mengsel, want er (mengsel, want er 
staat een + tussen)staat een + tussen)
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (5)4.2 (5)

Bij een vormingsreactie Bij een vormingsreactie versmeltenversmelten de verschillende de verschillende 
atoomsoortenatoomsoorten met elkaar tot met elkaar tot moleculen.moleculen.

zwavel (s)zwavel (s) ijzer (s)ijzer (s) ijzersulfide (s)ijzersulfide (s)++

Er zijn dan volkomen Er zijn dan volkomen nieuwenieuwe stoffenstoffen ontstaan waarin ontstaan waarin 
niets meer van de eigenschappen van de oorspronkelijke niets meer van de eigenschappen van de oorspronkelijke 
stoffen is terug te vinden.stoffen is terug te vinden.
voorbeeldvoorbeeld

++

Zoals we eerder gezien hebben, kan ijzersulfide weer Zoals we eerder gezien hebben, kan ijzersulfide weer 
worden ontleed in zwavel en ijzer (sheet 9) worden ontleed in zwavel en ijzer (sheet 9) 
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (6) 4.2 (6) 

Omgekeerd blijkt dat er bij Omgekeerd blijkt dat er bij ontledingenontledingen -- als je maar lang als je maar lang 
genoeg doorgaat met ontleden genoeg doorgaat met ontleden -- moleculenmoleculen splitsensplitsen inin de de 
atoomsoortenatoomsoorten waaruit de stof (waaruit de stof (molecuulsoortmolecuulsoort) was ontstaan.) was ontstaan.
Denk maar eens aan de Denk maar eens aan de koperkringloopkoperkringloop en de en de kringloopkringloop van van 
waterwater..

water (l)water (l) zuurstof (g)zuurstof (g)waterstof (g)waterstof (g) ++

voorbeeld: de ontleding van watervoorbeeld: de ontleding van water

++
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Bouwstenen (moleculen en atomen) Bouwstenen (moleculen en atomen) 
§§ 4.2 (7) 4.2 (7) 

Het is veel werk om steeds de namen van de elementen Het is veel werk om steeds de namen van de elementen 
voluit te schrijven. Alle elementen worden daarom in de vorm voluit te schrijven. Alle elementen worden daarom in de vorm 
van afkortingen, de van afkortingen, de elementsymbolenelementsymbolen, weergegeven., weergegeven.
Ze staan vermeld in Ze staan vermeld in bron 10 op blz. 96bron 10 op blz. 96..
Deze elementsymbolen en de namen van de elementen Deze elementsymbolen en de namen van de elementen 
moet je moet je 
Je moet het elementsymbool van een stof kunnen noemen Je moet het elementsymbool van een stof kunnen noemen 
en omgekeerd.en omgekeerd.
Er volgt binnenkort een Er volgt binnenkort een over.over.

uit je hoofd kennen.uit je hoofd kennen.

schriftelijkeschriftelijke overhoringoverhoring
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (1)4.3 (1)

•• dat ontleedbare stoffen verbindingen worden genoemddat ontleedbare stoffen verbindingen worden genoemd
•• verbindingen in symbolen weergevenverbindingen in symbolen weergeven

•• hoe we een vaste stof, een vloeistof, een gas en een hoe we een vaste stof, een vloeistof, een gas en een 
oplossing weergevenoplossing weergeven

•• aan de hand van een proefbeschrijving een reactieschema aan de hand van een proefbeschrijving een reactieschema 
in symbolen opstellenin symbolen opstellen

•• uit welke elementen oxiden, sulfiden, fluoriden, chloriden, uit welke elementen oxiden, sulfiden, fluoriden, chloriden, 
bromiden, jodiden zijn gevormdbromiden, jodiden zijn gevormd

In deze les leer je:In deze les leer je:

16

ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (2)4.3 (2)

De De namennamen van ontleedbare van ontleedbare stoffenstoffen zijn afgeleid van de zijn afgeleid van de 
namen van de namen van de elementenelementen waaruit ze zijn gevormd.waaruit ze zijn gevormd.

Voorbeelden:Voorbeelden:

TenorietTenoriet is het reactieproduct van is het reactieproduct van koperkoper en en zuurstofzuurstof en heet en heet 
daarom daarom koperoxidekoperoxide. . 
MagnesiumoxideMagnesiumoxide ((periclaaspericlaas) is het reactieproduct van ) is het reactieproduct van 
magnesium magnesium en en zuurstofzuurstof..

IJzersulfideIJzersulfide is het reactieproduct van is het reactieproduct van ijzerijzer en en zwavelzwavel..
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (3)4.3 (3)

naamnaam in symbolenin symbolen tweede elementtweede element stofnaamstofnaam
koperoxidekoperoxide Cu,OCu,O OO ....ox....oxideide
kaliumfluoridekaliumfluoride K,FK,F FF ....fluor....fluorideide
calciumchloridecalciumchloride Ca,ClCa,Cl ClCl ....chlor....chlorideide
magnesiumbromidemagnesiumbromide Mg,BrMg,Br BrBr ....brom....bromideide
ijzerjodideijzerjodide Fe,IFe,I II ....jod....jodideide
tinsulfidetinsulfide Sn,SSn,S SS ....sulf....sulfideide

De namen hebben allemaal de uitgang  De namen hebben allemaal de uitgang  ideide. . 

Als ze zijn ontstaan uitAls ze zijn ontstaan uit een een metaalmetaal en een en een nietniet--metaal metaal dan zijn dan zijn 
het het zoutenzouten. . 
Deze zouten zijn Deze zouten zijn vastevaste stoffenstoffen..
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (4)4.3 (4)

•• De volgorde van de symbolen wordt bepaald door de naam,De volgorde van de symbolen wordt bepaald door de naam,
bijvoorbeeld bijvoorbeeld stikstofoxidestikstofoxide = = N,ON,O omdat stikstof als eerste in omdat stikstof als eerste in 
de stofnaam genoemd wordt.de stofnaam genoemd wordt.

•• Het Het metaalmetaal, maar ook , maar ook waterstofwaterstof, wordt als , wordt als eersteeerste symbool symbool 
genoteerd, bijvoorbeeld genoteerd, bijvoorbeeld H,ClH,Cl (waterstofchloride).(waterstofchloride).

•• Is er naast een Metaal H en O aanwezig, dan wordt deIs er naast een Metaal H en O aanwezig, dan wordt de
volgorde: volgorde: Metaal,O,HMetaal,O,H. . 

•• Als een Als een stofstof is ontstaan door het samensmelten van is ontstaan door het samensmelten van 
verschillendeverschillende atoomsoortenatoomsoorten, spreken we van , spreken we van verbindingen.verbindingen.
Zo is bijvoorbeeld Zo is bijvoorbeeld natriumhydroxidenatriumhydroxide een verbinding van Na, O een verbinding van Na, O 
en H. In symbolen wordt deze stof weergegeven als en H. In symbolen wordt deze stof weergegeven als Na,O,HNa,O,H



10

19

ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (5)4.3 (5)

De notatie van stoffen wordt aangevuld met de De notatie van stoffen wordt aangevuld met de 
toestandsaanduiding:toestandsaanduiding: s:s: vaste stof (vaste stof (solidsolid))

l:l: (vloeistof) ((vloeistof) (liquidliquid))
g:g: (gas)(gas)
aq:aq: (opgelost in water (= waterige (opgelost in water (= waterige 

oplossing, oplossing, aquaaqua = water)= water)

De schriftelijke overhoring in de tweede les na de vakantie gaatDe schriftelijke overhoring in de tweede les na de vakantie gaat
over bron 10 en 13 inclusief het gebruik van de bovenstaande over bron 10 en 13 inclusief het gebruik van de bovenstaande 
aanduidingen.aanduidingen.
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (5)4.3 (5)

Een aantal belangrijke oplossingen waar je al eerder kennis Een aantal belangrijke oplossingen waar je al eerder kennis 
mee hebt gemaakt en waarvan je namen, ook in symbolen, mee hebt gemaakt en waarvan je namen, ook in symbolen, 
moet kennen, staan hieronder.moet kennen, staan hieronder.

Een Een oplossingoplossing van van natriumhydroxidenatriumhydroxide heet heet natronloognatronloog en wordt en wordt 
dus als volgt genoteerd: dus als volgt genoteerd: Na,O,H(aq).Na,O,H(aq).

Een Een oplossingoplossing van van H,Cl(gH,Cl(g) (waterstofchloride) heet ) (waterstofchloride) heet zoutzuurzoutzuur en en 
wordt dus als volgt genoteerd:wordt dus als volgt genoteerd: H,Cl(aq)H,Cl(aq) ..

Een Een oplossingoplossing van van N,H(g)N,H(g) (= (= ammoniakammoniak) heet ) heet ammonia ammonia en en 
wordt dus als volgt genoteerd:wordt dus als volgt genoteerd: N,H(aq).N,H(aq).
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (6)4.3 (6)

Als je in een reactieschema de stofnamen vervangt door de Als je in een reactieschema de stofnamen vervangt door de 
notatie met symbolen en toestandsaanduidingen krijg je een notatie met symbolen en toestandsaanduidingen krijg je een 
reactieschema in symbolen.reactieschema in symbolen.

Voorbeeld:Voorbeeld:

N,H (g)N,H (g) ++ H,Cl (g)H,Cl (g) N,H,Cl (s)N,H,Cl (s)

ammoniak (g)ammoniak (g) waterstofchloride (g)waterstofchloride (g) salmiak (s)salmiak (s)++

22

ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (7)4.3 (7)

HoeHoe kunnen we ons het kunnen we ons het ontstaanontstaan van van reactieproductenreactieproducten in het in het 
molecuulmolecuul-- en atoommodel nu voorstellen?en atoommodel nu voorstellen?
Als voorbeeld wordt de vorming van salmiak gekozen uit Als voorbeeld wordt de vorming van salmiak gekozen uit 
ammoniak en waterstofchloride.ammoniak en waterstofchloride.

N,H (g)N,H (g) ++ H,Cl (g)H,Cl (g) N,H,Cl (s)N,H,Cl (s)

We veronderstellen dat de We veronderstellen dat de moleculenmoleculen bij een reactie eerst bij een reactie eerst 
uiteenuiteen vallenvallen tot de tot de atoomsoortenatoomsoorten en dat deze zich gaan en dat deze zich gaan 
hergroeperenhergroeperen tot nieuwe moleculen. Dit kan als volgt worden tot nieuwe moleculen. Dit kan als volgt worden 
voorgesteld:voorgesteld:
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (8)4.3 (8)

N,H (g)N,H (g) ++ H,Cl (g)H,Cl (g) N,H,Cl (s)N,H,Cl (s)

= N= N

= H= H
= Cl= Cl

losse atomenlosse atomen
hergroeperenhergroeperen

versmelting versmelting 
tot nieuwe tot nieuwe 
moleculenmoleculen

24

ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (9)4.3 (9)

Bij een chemische reactie Bij een chemische reactie komenkomen de de atoomsoortenatoomsoorten waaruit de waaruit de 
beginstoffenbeginstoffen zijn ontstaan zijn ontstaan terugterug in de in de reactieproductenreactieproducten. We . We 
duiden dit aan als de duiden dit aan als de ““Wet van elementbehoudWet van elementbehoud””..

Voorbeeld:Voorbeeld:
Bij de verbrandingsreactie (= reactie met zuurstof) van kaarsvetBij de verbrandingsreactie (= reactie met zuurstof) van kaarsvet
(C,H,O(s)) ontstaan koolstofdioxide (g) en water (g):(C,H,O(s)) ontstaan koolstofdioxide (g) en water (g):

Links: C, H en O in kaarsvet en O = zuurstof. Rechts: C en O Links: C, H en O in kaarsvet en O = zuurstof. Rechts: C en O 
in koolstofdioxide en H en O in water.in koolstofdioxide en H en O in water.

C,H,O(s)C,H,O(s) ++ O(g)O(g) C,O(g)C,O(g) ++ H,O(g)H,O(g)
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ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (10)4.3 (10)

Er kunnen Er kunnen nooitnooit atoomsoortenatoomsoorten verdwijnenverdwijnen of of 
nieuwenieuwe ontstaanontstaan..

Als je dit zou lukken dan zou je goud kunnen Als je dit zou lukken dan zou je goud kunnen 
maken en dat is nog niemand gelukt. Wat zou je maken en dat is nog niemand gelukt. Wat zou je 
dan rijk worden!dan rijk worden!

26

ReactieschemaReactieschema’’s s §§ 4.3 (11)4.3 (11)

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de namennamen van de van de 
stoffen in symbolen en de stoffen in symbolen en de reactieschemareactieschema’’ss eveneens eveneens 
in symbolen in symbolen nietsniets zeggenzeggen overover aantallenaantallen moleculen en moleculen en 
atomen. atomen. 

Ze geven Ze geven alleenalleen aan uit aan uit welkewelke atoomsoorten atoomsoorten 
moleculen zijn ontstaan of welke atoomsoorten bij het moleculen zijn ontstaan of welke atoomsoorten bij het 
uiteenvallen worden gevormd. uiteenvallen worden gevormd. 
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Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (1)4.4 (1)

In deze les leer je:In deze les leer je:

•• De wet van massabehoud omschrijvenDe wet van massabehoud omschrijven

•• Uit te leggen dat de wet van massabehoud ook opgaat Uit te leggen dat de wet van massabehoud ook opgaat 
voor reacties waarbij gassen betrokken zijnvoor reacties waarbij gassen betrokken zijn

•• Te vertellen dat stoffen in een bepaalde Te vertellen dat stoffen in een bepaalde 
massaverhouding met elkaar reagerenmassaverhouding met elkaar reageren

•• Berekeningen aan reacties m.b.v. (gegeven) Berekeningen aan reacties m.b.v. (gegeven) 
massaverhoudingen uit te voerenmassaverhoudingen uit te voeren

28

Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (2)4.4 (2)

Uit verschillende proefjes is gebleken dat:Uit verschillende proefjes is gebleken dat:

De massa van alle stoffen vDe massa van alle stoffen vóóóór de reactie is samen net zo r de reactie is samen net zo 
groot als de massa van alle reactieproducten.groot als de massa van alle reactieproducten.

De atomen die de moleculen vormen hebben massa, De atomen die de moleculen vormen hebben massa, 
immers waar komt anders de massa vandaan.immers waar komt anders de massa vandaan.

Bij een reactie verdwijnen geen atoomsoorten en er ontstaanBij een reactie verdwijnen geen atoomsoorten en er ontstaan
ook geen nieuwe. Ook het aantal atomen waaruit stoffen zijnook geen nieuwe. Ook het aantal atomen waaruit stoffen zijn
gevormd of worden gevormd blijft gelijk. De massa verandert gevormd of worden gevormd blijft gelijk. De massa verandert 
niet, dus is de massa vniet, dus is de massa vóóóór gelijk aan de massa na de reactie.r gelijk aan de massa na de reactie.
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Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (3)4.4 (3)

Uit Uit éééén van de proefjes is gebleken dat stoffen in een bepaalde n van de proefjes is gebleken dat stoffen in een bepaalde 
massaverhouding met elkaar reageren. Zo bleek Fe(s) met massaverhouding met elkaar reageren. Zo bleek Fe(s) met 
O(g) te reageren in de massaverhouding Fe : O = 7 : 2.O(g) te reageren in de massaverhouding Fe : O = 7 : 2.

Om antwoord te kunnen geven op vragen als:Om antwoord te kunnen geven op vragen als:
1 Bereken hoeveel gram Fe(s) met 0,4 g O(g) kan reageren en1 Bereken hoeveel gram Fe(s) met 0,4 g O(g) kan reageren en
2 Bereken hoeveel g Fe,O(s) hierbij ontstaat.2 Bereken hoeveel g Fe,O(s) hierbij ontstaat.
3 Bereken hoeveel g Fe(s) en O(g) er uit 36 g Fe,O(s) kan 3 Bereken hoeveel g Fe(s) en O(g) er uit 36 g Fe,O(s) kan 

ontstaan, ontstaan, 
kun je als volgt te werk gaan.kun je als volgt te werk gaan.

30

Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (4)4.4 (4)

11 Schrijf het reactieschema op in symbolenSchrijf het reactieschema op in symbolen
Fe(s) + O(g) Fe(s) + O(g) Fe,O(s)Fe,O(s)

22 Vertaal de massaverhouding naar gVertaal de massaverhouding naar g
7 g Fe(s) + 2 g O(g)7 g Fe(s) + 2 g O(g) (7 + 2 = ) 9 g Fe,O(s)(7 + 2 = ) 9 g Fe,O(s)

33 Stel een verhoudingstabel op (zoals je bij wiskunde metStel een verhoudingstabel op (zoals je bij wiskunde met
gelijkvormigheid hebt geleerd)gelijkvormigheid hebt geleerd)

massaverhoudingmassaverhouding
gegeven/gevraagdgegeven/gevraagd

FeFe

FeFe’’

OO

OO’’

Fe,OFe,O

Fe,OFe,O’’



16
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Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (5)4.4 (5)

2 g2 g

0,4 g0,4 g
9 g9 g

Fe,OFe,O’’

4 Vul de tabel in en reken de gevraagde massa(4 Vul de tabel in en reken de gevraagde massa(‘‘s) uits) uit
(Vraag 1 en 2: Bereken hoeveel gram Fe(s) met 0,4 g O(g) kan rea(Vraag 1 en 2: Bereken hoeveel gram Fe(s) met 0,4 g O(g) kan reageren en geren en 
hoeveel Fe,O(s) daarbij ontstaat)hoeveel Fe,O(s) daarbij ontstaat)

massaverhoudingmassaverhouding

gegeven/gevraagdgegeven/gevraagd
7 g7 g

FeFe’’

77 22
FeFe’’

==
0,40,4

FeFe’’ == 1,4 g1,4 g

5 Noteer het antwoord5 Noteer het antwoord
Er kan maximaal 1,4 g Fe(s) reageren met 0,4 g Er kan maximaal 1,4 g Fe(s) reageren met 0,4 g 
O(g) onder vorming van (1,4 + 0,4 =) 1,8 g Fe,O(s)O(g) onder vorming van (1,4 + 0,4 =) 1,8 g Fe,O(s)
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Massaverhoudingen Massaverhoudingen §§ 4.4 (6)4.4 (6)

2 g2 g

0,4 g0,4 g

9 g9 g

Fe,OFe,O’’

Ter controle kun je de hoeveelheid Fe,O(s) die ontstaat Ter controle kun je de hoeveelheid Fe,O(s) die ontstaat 
ook uit de verhoudingstabel berekenen:ook uit de verhoudingstabel berekenen:

massaverhoudingmassaverhouding
gegeven/gevraagdgegeven/gevraagd

7 g7 g

FeFe’’

22 99

0,40,4
==

Fe,OFe,O’’
Fe,OFe,O’’ == 1,8 g1,8 g


