
Leergebied: 

periode

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

• (LP)1.2 - het verband tussen de atoombouw en de rangschikking van de elementen in het periodiek systeem aangeven.
de indeling van de elementen in perioden en in groepen kenschetsen.

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

• 5.1.3.2 - B19 Rangschikking van de elementen - De begrippen periode, groep, groepsnaam, metalen, niet-metalen, 
edelgassen, elektronegatieve waarde toepassen op een gegeven tabel van het PSE.

• 5.1.3.2 - B20 Rangschikking van de elementen - Het verband aangeven tussen de elektronenconfiguratie enerzijds en het 
periodenummer en het groepsnummer van de hoofdgroepen anderzijds, met speciale aandacht voor de stabiele edel-
gasconfiguratie.

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

• 5.1.3.2 - B32 Rangschikking van de elementen - De begrippen periode, groep, groepsnaam, metalen, niet-metalen, 
edelgassen, elektronegatieve waarde toepassen op een gegeven tabel van het PSE.

• 5.1.3.2 - B33 Rangschikking van de elementen - Het verband aangeven tussen de elektronenconfiguratie enerzijds en het 
periodenummer en het groepsnummer van de hoofdgroepen anderzijds, met speciale aandacht voor de stabiele edelgas-
configuratie.

LP Chemie 2e gr TSO (Plant-, dier- en milieutechnieken) VVKSO

• 12 - De begrippen periode en groep in het PSE hanteren.

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

• 12 - De begrippen periode en groep in het PSE hanteren

LP Chemie 2e gr TSO (Techniek wetenschappen, Biotechnische wetenschappen) VVKSO

• B19 - 
De begrippen periode, groep, groepsnaam, metalen, niet-metalen, edelgassen toepassen op een gegeven tabel van het 
PSE. (ET 12) 

• B20 - 
Het verband aangeven tussen de elektronenconfiguratie enerzijds en het periodenummer en het groepsnummer van de 
hoofdgroepen anderzijds, met speciale aandacht voor de stabiele edelgasconfiguratie. (ET 12)

LP Chemie 2e gr TSO/KSO OVSG

• 89 - Weten dat in het periodiek systeem de elementen gerangschikt worden in perioden en groepen volgens toenemend 
atoomnummer.

• 94 - Door vergelijking van de elektronenconfiguratie van elementen die behoren tot dezelfde periode, kunnen afleiden dat 
voor die elementen het aantal door elektronen bezette schillen gelijk is.

LP Chemie 3e gr ASO (Wetenschappen-topsport) OVSG

• 30 - Met voorbeelden kunnen illustreren dat de evolutie van de chemie gekenmerkt wordt door perioden van cumulatieve 
groei en van revolutionaire veranderingen.

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

• 30 - Met voorbeelden kunnen illustreren dat de evolutie van de chemie gekenmerkt wordt door perioden van cumulatieve 
groei en van revolutionaire veranderingen.

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

• 73 - Weten dat in het periodiek systeem de elementen gerangschikt worden in perioden en groepen volgens toenemend 
atoomnummer.

• 78 - Door vergelijking van de elektronenconfiguratie van elementen die behoren tot dezelfde periode, kunnen afleiden dat 
voor die elementen het aantal door elektronen bezette schillen gelijk is.

• 79 - Zonder gebruik te maken van het periodiek systeem de eerste 18 elementen (gegeven het atoomnummer) kunnen 
rangschikken in een periodiek systeem d.w.z. in welke groep en periode ze zich bevinden en hun aantal valentie-
elektronen kunnen benoemen.

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

• 96 - Weten dat in het periodiek systeem de elementen gerangschikt worden in perioden en groepen volgens toenemend 
atoomnummer.

• 101 - Door vergelijking van de elektronenconfiguratie van elementen die behoren tot dezelfde periode, kunnen afleiden 
dat voor die elementen het aantal door elektronen bezette schillen gelijk is.

• 102 - Zonder gebruik te maken van het periodiek systeem de eerste 18 elementen (gegeven het atoomnummer) kunnen 
rangschikken in een periodiek systeem d.w.z. in welke groep en periode ze zich bevinden en hun aantal valentie-
elektronen kunnen noemen.

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

• 96 - Weten dat in het periodiek systeem de elementen gerangschikt worden in perioden en groepen volgens toenemend 
atoomnummer.

• 101 - Door vergelijking van de elektronenconfiguratie van elementen die behoren tot dezelfde periode, kunnen afleiden 
dat voor die elementen het aantal door elektronen bezette schillen gelijk is.

• 102 - Zonder gebruik te maken van het periodiek systeem de eerste 18 elementen (gegeven het atoomnummer) kunnen 
rangschikken in een periodiek systeem d.w.z. in welke groep en periode ze zich bevinden en hun aantal valentie-
elektronen kunnen noemen.

SET Wetenschappen 3e gr

• ET25 - met voorbeelden illustreren dat de evolutie van de natuurwetenschappen gekenmerkt wordt door perioden van 
cumulatieve groei en van revolutionaire veranderingen;

Pagina | 2


