
Vak:   Scheikunde 
Niveau:   havo/vwo  
Denkwijze:  Structuur en functie/eigenschap 
Onderwerp:  Zeep 
Aansluitend op: reinigingsmiddelen paragraaf 2.6 uit Chemie overal 3havo  
 
Leerlingopdracht 
 
Mensen gebruiken al sinds mensengeheugenis zeep om zichzelf en hun kleren te wassen. Vanouds werd 
zeep gemaakt uit dierlijke of plantaardige vetten. In een proces waarbij vetten behandeld werden met 
as van een houtvuur werd vet omgezet in zeep. Dat proces heet verzeping.  
Hoe werken die zepen eigenlijk?  
 
In de twee pagina’s uit het boek gaat het precies daarover.  
In groepje van twee: 
 

1. Lees de tekst in de rode kader op de eerste pagina met titel ‘basische reinigingsmiddelen’.  
a. Welke substantie is een belangrijk onderdeel van basische reinigingsmiddelen?  
b. Die substantie die basisch? Wat wordt met ‘basisch’ bedoeld?  

 
2. Lees de tekst in het rode kader op de tweede pagina met de titel ‘de werking van een zeep in een 

basisch reinigingsmiddel’.  Er staan een aantal moeilijk woorden in. Probeert te achterhalen wat 
deze woorden betekenen:  

a. Emulgatormolecuul ……………………………………………………………………  

b. Hydrofoob, hydrofobe staart ……….. 

c. Hydrofiel, hydrofiele kop ……… 
 
3. De tekst in het rode kader op de tweede pagina verwijst naar figuur 2.25 op de eerste pagina. In 

die figuur stellen de lange lichtkleurige slierten stellen vezels van een kledingstuk voor. 
In de figuur, markeer: 

a. een zeepmolecuul 
b. de hydrofobe staart 
c. de hydrofiele kop 
d. vetbolletje 
e. een vetdeeltje losgemaakt van de vezels 

 
4. In figuur 2.26 is een enkel zeepmolecuul getekend. In dat molecuul, waar zit de hydrofiele kop, en 

waar de hydrofobe staart? Welke is rood, en welke is zwart in de tekening?  
5. Leg in je eigen woorden uit hoe zeep bijdraagt aan de werking van het reinigingsmiddel. Gebruik 

daarbij de woorden in 3 hierboven: zeepmolecuul, hydrofobe staart, hydrofiele kop, vetbolletje, 
een losgemaakt vetdeeltje.  

6. Wat valt er nu te zeggen over de structuur van het zeepmolecuul en de werking van de zeep als 
reinigingsmiddel? Om hier meer inzicht in te krijgen helpt het om een zogenaamd structuur - 
eigenschap schema te maken.   

 

Onderdeel Eigenschap Functie 
Wat zijn de specifieke onderdelen 
van het zeepmolecuul? (zie vraag 3 
hierboven) 

Wat zijn de eigenschappen van 
deze onderdelen? 
 

Wat is de functies van elk van deze 
onderdelen en hoe zijn ze 
gerelateerd aan hun eigenschappen? 

Hydrofobe staart   

………   
 



Docentenhandleiding 
 
(didactische aanpak) 
Leerlingen werken in duo’s aan deze opdracht. In de nabespreking moet een met de antwoorden van de 
leerlingen een structuur-eigenschap schema op het bord komen. 
 
(antwoorden op de opdrachten) 
 

Vraag 1. 
a. Zeep  
b. Een stof wordt basisch genoemd als die bij oplossing in water resulteert in een PH die ligt tussen 7 

en 14 (zie hfdstk 2.5 van boek)    
 

Vraag 2 
a. Emulgatormolecuul is een molecuul dat in staat is om twee stoffen die normaal niet mengen toch 

met elkaar te laten mengen, bijvoorbeeld om olie en azijn te mengen, wordt veel gebruikt in 
voedingsmiddelen 

b. Hydrofoob betekent letterlijk een stof die niet van water houdt; hydrofobe staart is het gedeelte 
van een zeepmolecuul dat niet in water oplosbaar is (maar wel in vet) 

c. Hydrofiel betekent letterlijk een stof die van water houdt; hydrofiele kop is oplosbaar in water.  
 
Vraag 3. 
Zie fig 2.25  
 
Vraag 4 

De hydrofiele kop zit links in de figuur, rood. De hydrofobe staart is het lange stuk rechts, bestaat uit 
enkel koolstof en waterstof atomen, zwart in de tekening?  
 
Vraag 5 

Het zeepmolecuul bestaat uit een hydrofobe staart en een hydrofiele kop. De staart kan het vetbolletje 
binnendringen vetbolletje. De hydrofiele kop van het zeepmolecuul lost op in het water. Als veel van de 
zeepmoleculen het vetbolletje binnendringen, kan op die manier het vetdeeltje zich met het water 
mengen en vervolgens worden afgevoerd.    
Vraag 6 
Het zeepmolecuul heeft een hele specifieke structuur met een hydrofiele kop en een hydrofobe staart, 
daardoor kan het zowel in vet oplossen als in water. Die eigenschap wordt gebruikt bij het reinigen van 
kleren en dergelijke van vet.  
 
 Eigenschap Functies 

Wat zijn de specifieke onderdelen 
van het zeepmolecuul? 

Wat zijn de eigenschappen van 
die specifieke onderdelen? 
 
 

 

Hydrofobe staart Dit hydrofobe gedeelte is oplosbaar in vet Dit is het deel van het zeepmolecuul dat in het vet 

kan ‘binnendringen’ 

Hydrofiele kop 

 

Dit hydrofiele gedeelte is oplosbaar in water Dit is het deel dat het zeepmolecuul met water 

kan mengen, waardoor het vetbolletje kan 

worden weggevoerd in het water 

 
 

(nabespreking van het onderwerp) 
Bij de nabespreking kan met de leerlingen worden besproken wat een zeepmolecuul zo speciaal maakt.  
 
 



(nabespreking van de denkwijze) 
De nadruk op de structuur-eigenschap relatie van zeep maakt de tekst mogelijk duidelijker dan die in eerste 
instantie voor de leerlingen lijkt. Het is belangrijk te benadrukken dat we de eigenschappen kunnen zien, 
kunnen waarnemen (macroscopisch), terwijl we de structuur beschouwen op microniveau (en daar een model 
voor te gebruiken omdat we het microniveau niet kunnen ‘zien’ (tenzij met een hele dure 
electronenmicroscoop).  
Een aansluitende opdracht voor leerlingen zou kunnen zijn om een synthetisch zeepmolecuul te maken. Met 
vragen als:  
Hoe zou zo’n molecuul er uit zien? Wat zijn de belangrijke onderdelen van zo’n molecuul om het te kunnen 
gebruiken als zeep? [Antw.: ook in dit molecuul zal een hydrofoob en een hydrofiel stuk moeten zitten, omdat 
dat de essentie van de structuur van zeep is, waardoor het de eigenschap van zeep heeft: de structuur – 
eigenschap relatie.] 

 
  



 
  

vetdeeltje 

vezel hydrofiele kop 

hydrofobe staart 



 


