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Dagindeling
• 09.30-09.45u: ontvangst

• 09.45-10.15u: verwelkoming + chemieleerkracht.be

• 10.15-11.00u: Voorstelling Co-valent

• 11.00-11.15u: Voorstelling KVCV

• 11.15-11.45u: Doorlopen van 1 workshop

• 11.45-12.45u:Middagmaal

• 12.45-14.15u: doorlopen van 3 workshops

• 14.15-14.30u: koffiepauze

• 14.30-16.00u: doorlopen van 3 workshops

• 16.00u : afronding



Praktisch
• Verdeling in 7 groepen

• H-He-Li  //Be-B-C: in chemielokaal

• N-O-F: achteraan biolokaal aan de deur

• Ne-Na-Mg: vooraan biologielokaal

• Al-S-P: achteraan biologielokaal  venster

• S-Cl // Ar-K-Ca: in fysicalokaal

• Kaft

• Etiket groepsnummer

• Cursus

• Maaltijdbonnetjes

• UCLL-folder

• Evaluatiepapier 

• Aanwezigheidsattest



De 20 kleinste elementen uit het
Periodiek Systeem der Elementen

• -Voorstelling element + modelvoorstellingen

• - De ontdekker

• - Voorkomen en isoleren uit grondstoffen

• - Toepassingen in het dagelijks leven

• - Proefjes in de klas 

• -Spellen

• -Filmfragmenten

• - Bruikbare simulaties en Ipad apps

• -Interessante PSE-voorstellingen

Per element

Globaal

http://www.meta-
synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php

http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php


Hoek1: H  He  Li
• Waterstofgasbellen

• Bereiding van waterstofgas

• Knallen van een ei

• De plaats van waterstofgas in de spanningsreeks van metalen

• Een potloodslijper vormt knalgas

• Zelf een elektrolysetoestel maken + op microschaal

• Knalgas met aluminium en ontstopper

• Vlamproef: de drakenadem

• Winnen van lithium uit een knoopbatterij



Hoek 2: Be B C
• Ijs brandt groen

• Onderzoek van de verbrandingsproducten van koolstof

• Koolstof isoleren uit eierschalen

• Ijzer maken uit roest met koolstof

• Blauwe inkt wordt kleurloze inkt met koolstof

• Reductie van koperoxide met koolstof

• Verbranden van koolstof in een proefbuis

• Een zwarte slang uit suiker



Hoek 3: N O F
• Geheime boodschappen met stikstofgas

• Bereiding van stikstofgas

• Bereiding van zuurstofgas

• Een bloedende nagel

• De blauwe kolfproef

• Reacties tussen zuurstofgas en blauwe inkt

• Bruisend  Identificatie van zuurstofgas

• Stijgend water in glas m.b.v. brandende kaars

• Verbranding van staalwol in zuurstofgas

• Drie lagen gekleurde vloeistoffen



Hoek4: Ne Na Mg

• Golflengte van een natriumlamp

• Bereiding van natriummetaal door elektrolyse

• Zink en magnesium met chloorgas

• Verbranding van magnesium in een afgesloten ruimte



Hoek5: Al Si P

• Een aluminiumbatterij

• Aluinkristallen maken uit aluminiumfolie

• Een raket met lucifers

• Een blik geeft stroom

• Aluminiumfolie reageert met koperoplossing

• Maken van zuiver zand

• Een chemische tuin

• Maken van silicium

• Maken van siliconen uit zand



Hoek6: S Cl
• Reacties met dichloorgas

• Endotherme reactie met zwavel

• Naalden van zwavelkristallen

• Een polymeer van zwavel

• Ondergaande zon met zwavel

• Elektrolyse van zoutzuuroplossing

• Chloorgas bereid met huishoudproducten

• Tijdelijk ontkleuren van bloemblaadjes met zwavel

en permanent met chloorgas



Hoek7: Ar K Ca

• KOH schilfers lossen op aan de lucht en binden CO2

• Gekleurde vlammen in een gel

• Thermolyse van calciumcarbonaat

• Coldpack met calciumverbindingen

• Heatpack met calciumverbindingen

• Vriespuntverlaging met calciumverbindingen

• Knalgas bereiden met calcium

• Hardheid van water



Microschaal-/Nanoexperimenten

in CSI-spel

Navorming i.s.m studenten baso chemie  of-3

Vrijdag 11 maart 2016

Filip.Poncelet@ucll.be

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


Proeven met voedingsmiddelen deel2
Dranken(melk/water/fruitsap/wijn/geestrijke drank) + 

witte poeders (keukenzout/suiker/zetmeel/bakpoeder/citroenzuur

Navorming i.s.m studenten baso chemie  of-2

Donderdag 26 april 2016

Filip.Poncelet@ucll.be

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


Website: Chemieleerkracht.be 



chemieleerkracht.be chemie.baso.khlim.be/

BASO-student chemie   verzamelt info voor  platforms

http://www.chemieleerkracht.be/
http://chemie.baso.khlim.be/


Totaal: 48.739 bezoeken

Totaal: 124.632 bezoeken

chemieleerkracht.be

chemie.baso.khlim.be/

4 Januari 2014

Online  8 september 2015 

http://www.chemieleerkracht.be/
http://chemie.baso.khlim.be/


Een schat aan informatie voor boeiende chemielessen
Informatie ingedeeld bij begrippen uit te behandelen chemiethema’s

Didactisch materiaal bij meer dan 500 begrippen/ chemische stoffen/technieken

Links naar Web2.0 en Ipad apps voor toepassingen en werkvormen in de klas

chemieleerkracht.be

Experimenten, film, spellen, quizzen, simulaties, web2.0, ipad,
stockbeheer, veilig in labo

Platform:

Verklarende woordenlijstf.docx
http://www.chemieleerkracht.be/


Nascholingen Programma’s van voorbije nascholingen in KHLim/UCLL Diepenbeek

Experimenten Uitgewerkte experimenten meestal via de OVUR-methode met vaak speciale 

aandacht voor: veiligheid, bronnen, toepasbaarheid….

Spellen en film Spellen Uitgewerkte gezelschapsspellen over 

onderdelen chemie

(nodige materiaal is uit te printen)

Filmfragmenten Korte filmfragmenten/ niet 

interactieve animaties

ICT Quiz Kruiswoordraadsels

Animaties Animaties, interactieve simulaties

Web2.0 Toepassingen in een chemie-klas

Uitgewerkte toepassingen over 

onderdelen chemie

Ipad Bruikbare apps in de klas

Bruikbare apps over onderdelen 

chemie

Uitgewerkte lespakketten met ipad

Stockbeheer Veilig in het labo Didactisch materiaal i.v.m. veilig 

werken

Producten Bewaren producten in labo

Bronnen Te raadplegen bronnen i.v.m. vakstudie/didactiek/experimenten chemie



Hoofdstuk1. Bouw van materie

-Wat is chemie?

-Stofeigenschappen

-Mengsels en zuivere stoffen

-Scheidingstechnieken

-Enkelvoudige en samengestelde stoffen

-Analyse en synthese

-Deeltjesmodel, atoommodel van Dalton

-Chemisch tekenschrift

Hoofdstuk2. Bouw van atomen

-Historische evolutie van atoommodellen

-Algemeen bouwpatroon van een atoom

Hoofdstuk 3. Het periodiek systeem

-Ontwikkeling en opbouw van het PSE

-Verband elektronenconfiguratie en 

periodieke eigenschappen

Hoofdstuk 4. Chemische bindingen

-Keuze van het bindingsmodel

-De soorten chemische bindingen

-Intermoleculaire krachten

Hoofdstuk 5. Chemische reacties

-Onderscheid fysische en chemische 

reacties

-Stofomzettingen

-Wetten bij chemische reacties

-Soorten chemische reacties

-Energetische aspecten bij chemische  

reacties

Hoofdstuk6. Chemisch rekenen

-Begrip mol, absolute en relatieve atoom- en molecuulmassa, 

molaire massa

-Gaswetten

-Concentratie-uitdrukkingen

-Stoechiometrisch rekenen

Hoofdstuk7. Anorganische stoffen

-Enkelvoudige stoffen (metalen, niet-metalen, edelgassen)

-Anorganische stofklassen

-Samenhang tussen anorganische stofklassen

Hoofdstuk8. Elektrisch gedrag van stoffen

-Elektrische aspecten van atomen en moleculen

-Water

-Gedrag van stoffen in water: polaire en apolaire stoffen

Hoofdstuk9. Organische chemie

-De organische stofklassen

-Reacties met stoffen uit de organische stofklassen

-Isomerie

Hoofdstuk10. Neerslag- en gasontwikkelingsreacties

-Soorten neerslagreacties

-Begrippen oplosbaarheid, oplosbaarheidsproduct, 

complexvorming    

-Soorten gasontwikkelingsreacties

Hoofdstuk11. Neutralisatiereacties

-Zuur-basetheorieën

-Sterkte van zuren en basen

- pH

-pH berekeningen/formules

-Neutralisatiereactie, titraties

Hoofdstuk12. Redoxreacties

-Oxidatiegetal

-Redoxreacties

-Sterkte van oxidatoren en reductoren

-Galvanische cel

-Elektrolyse, corrosie

Hoofdstuk13. Thermodynamica

-Inwendige energie

-Enthalpie

-Entropie

-Vrije energie

Hoofdstuk14. Chemisch evenwicht

-Evenwichtsreacties

-Factoren die de ligging van het evenwicht beïnvloeden

Hoofdstuk15. Reactiesnelheid

-Reactiesnelheid en botsingsmodel

-Factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden

-Snelheidsvergelijking

Hoofdstuk16. Biochemische aspecten en voeding

-Suikers, eiwitten, vetten

-Onderzoek van en reacties met voedingsmiddelen

Hoofdstuk17. Kunststoffen

-Bereiding

-Soorten kunststoffen

Hoofdstuk18. Algemeen



2500   experimenten/uitdagingen
-Verdeeld over 500 chemiebegrippen/ chemische stoffen ingedeeld over  
de te behandelen thema’s.

-Meestal uitgeschreven volgens OVUR.

-Uitgebreide verklaringen, foto’s van opstellingen en resultaten.

-Veiligheidstips, veiligheidsetiketten, link COS en leerplannen.

-Tips bij uitvoering, link naar bronnen, filmfragmenten.

!!Uitvoering onder eigen verantwoordelijkheid
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Klik hier

Klik hier

BEGRIP

TITEL VAN EXPERIMENT
THEMA IN CHEMIE

PROEFBESCHRIJVING

http://chemieleerkracht.be/experimenten/12 Redoxreacties/12.1. Proeven/redoxreacties/kaliumchloraat/Gummy Bear Vuurwerk.pdf
http://chemieleerkracht.be/experimenten/12 Redoxreacties/12.1. Proeven/redoxreacties/kaliumchloraat/Gummy Bear Vuurwerk.pdf
http://chemieleerkracht.be/experimenten/8 Eigenschappen van stoffen/8.1. Proeven/polariteit/Het magische zand.pdf


200 gezelschapspellen-kaartspellen  Chemie/wetenschappen

-Verdeeld over 100 chemiebegrippen/ chemische stoffen ingedeeld over  
de te behandelen thema’s.

-Spellen over 1 begrip, 1 thema  of over een reeks thema’s.

-Digitaal materiaal direct uit te printen met spelborden, reglementen, vragen…

-Globale spellen in map projecten..

-Link naar leerplan.

S
p
e
l
l
e
n

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/spellen-film


NAAM SPEL

BEGRIPTHEMA IN CHEMIE

SPELBORD

INSTRUCTIES



Spelpakketten 



500 weblinks naar filmfragmenten Chemie/wetenschappen

-Verdeeld over 300 chemiebegrippen/ chemische stoffen ingedeeld over  
de te behandelen thema’s.

-Fragmenten zijn geselecteerd op basis van tijdsduur (maximaal 5 minuten).
.
-Fragmenten zijn meestal Nederlandstaling .

-Fragmenten geven een verklaring of een bespreking van een context bij slechts1 begrip.

-Geen links naar lespresentaties.

!!! Gemaakte links kunnen niet werken door verwijderde of verplaatste fragmenten

F
i
l
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THEMA IN CHEMIE
TITEL FILMFRAGMENT

BEGRIP

FILMFRAGMENT

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/spellen-film


100 Quizzen   Chemie/wetenschappen
-Verdeeld over 80 chemiebegrippen ingedeeld over de te behandelen thema’s.

-Kruiswoordraadsels, meerkeuzenopdrachten, ordeningsopdrachten.

-Met oplossingen, met hints.

-Vermelden van voorlopige scores.

Q
u
i
z



THEMA IN CHEMIE

KRUISWOORDRAADSEL

TITEL QUIZ

BEGRIP

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/ict/quiz


700 animaties - simulaties   Chemie/wetenschappen
-Verdeeld over 300 chemiebegrippen ingedeeld over de te behandelen thema’s.

-Aanduiding taal + links naar installatieprogramma’s.

-Verschillende werkblaadjes als ondersteuning van animaties.
!!! Gemaakte links kunnen niet werken door verwijderde of 

verplaatste simulaties
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THEMA IN CHEMIE

VOORBEELD WERKBLAD

ANIMATIE

BEGRIP

NAAM ANIMATIE

TAAL OF INSTALLATIESOFTWARE

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/ict/animaties


150 Webtoepassingen over begrippen in   Chemie/wetenschappen
250 links naar web2.0 toepassingen bruikbaar in de klas

-Webtoepassingen over chemiebegrippen ingedeeld over de te behandelen thema’s.

-Links naar web2.0 toepassingen ondersteund door korte info over mogelijkheden en doelen.

-Web2.0 toe te passen in allerlei klassituaties.

-Links naar web2.0 toepassingen ingedeeld in 20 rubrieken op basis van hoe en waar in te  
zetten in de klas.

!!! Gemaakte links kunnen niet werken door verwijderde of verplaatste toepassingen
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THEMA IN CHEMIE UITGEWERKTE WEBTOEPASSING

WEB2.0 SOFTWARE

KLASTOEPASSINGEN

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/ict/web-2-0


350 Ipad apps over begrippen in   Chemie/wetenschappen
300 Ipad apps  voor allerlei toepassingen  in de klas

-Ipad apps over chemiebegrippen ingedeeld over de te behandelen thema’s.
-Links naar itunes store / aanduiding van kostprijs.

-Verschillende werkblaadjes als ondersteuning bij gebruik van de apps.
-Uitgewerkte lesscenario’s + lesopdrachten.

-Algemene Ipad apps toe te passen in allerlei klassituaties.
-Algemene Ipad apps in 20 rubrieken op basis van hoe en waar in te zetten in de klas.

!!! Gemaakte links kunnen niet werken door verwijderde of verplaatste apps
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THEMA IN CHEMIE CHEMIE   APP

BEGRIP

APP VOOR TOEPASSING IN KLAS

KLASTOEPASSINGEN

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/ict/ipad




Chemie apps voor leerlingen:
Begripsvorming
BZL-opdrachten
Simulatieoefeningen 
Oefeningen
Labo’s
Actief/interactief werken
Veilig werken…

Chemie apps voor leerkrachten
Achtergrondsinfo
Ondersteuning bij experimenten
Bij metingen
Stockbeheer – veilig werken
Differentiëringsopdrachten
Evalueren
…

Algemene apps voor leerlingen:
Presenteren/rapporteren
Filmen/foto’s/scannen 
Samenwerken
Verspreiden gegevens
Meten, berekenen
Agenda
Structureren…

Algemene apps voor leerkrachten
Evalueren
Rapporteren
Gegevensbeheer
Filmen/scannen/foto’s…
Presenteren
Conferences
Interactief werken…

I
p
a
d

A
P
P

Les: neutralisatiereacties
Les: Van element tot chemische reactie

http://chemieleerkracht.be/ipadlessen/07032015 Ipadsessie neutralisatiereactie.pdf
http://chemieleerkracht.be/ipadlessen/07032015 Ipadsessie Van element tot chemische reactie.pdf


20 Ipad apps voor veilig werken in labo + handleiding
25 proeven brandbaarheid en corrosie
Het laboreglement in beeld: goed + fout
Labomaterialen: voorstelling + functie
Basisvaardigheden in beeld + interactief + attitudenlijsten
8 Spellen rond veiligheid in het labo
Eigen geleidbaarheidsmeter + elektrolysetoestel

-
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LinkLink

../veilig labo/labomateriaal en vaardigheden/attitudenlijsten/Attitude-bunsenbrander-aansteken.xlsx
http://veiliglabo.weebly.com/bunsenbrander.html


http://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=62591&org=0
#.VPhPi_mG9iN

http://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=62591&org=0#.VPhPi_mG9iN


Stockbeheer van 400 chemische stoffen/oplossingen

-Naam, formule en molecuulmassa.

-Gevaarpictogrammen.

-Uitgeschreven H- en P-zinnen.

-Link naar overeenkomstig MSDS- en WIK-document.

-Link naar wikipedia.be.  

-Uitprintbare etiketten voor zuivere stoffen (twee formaten) eventueel oplossingen
(pdf en word).

-Uitprintbare QR-codes die direct link maken naar de correcte pagina van het product.

Website:  http://chemie.baso.khlim.be/S 
t
o
c
k
b
e
h
e
e
r

http://chemie.baso.khlim.be/


MSDS EN WIK

GEVAARPICTOGRAMMEN
P- H-ZINNEN

NAAM

FORMULE EN MOLECUULMASSA

ETIKETTEN

WIKIPEDIA -LINK

link

http://chemie.baso.khlim.be/


Interessante naslagwerken

Weblinks naar collega’s, hogescholen, uniefs
Sites met experimenten

Links naar sites met didactisch materiaal

Bronnen van gebruikte materialen/sites…

Nuttige adressen

B
r
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n
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n



ONDERWERP
TAAL

WEBSITE LINK

link

http://chemieleerkracht.be/index.php/bronnen1


WEBSITE LINK

TAAL

ONDERWERP



Navormingen
• Van deeltjesmodel tot golfmechanisch model

• Stofomzettingen: in de keuken

• Nanotechnologie/Forensische technologie in de klas

• Evalueren – evalueertools in lab

• Proeven met zouten en oxiden

• Kwantitatieve aspecten binnen chemie

• Stofomzettingen: cosmetica + zepen + detergenten

• Stofomzettingen in projecten: top 10 stoffen: 
kopersulfaat, ethanol, kaliumpermanganaat, 
waterstofperoxide, natriumbicarbonaat….

• Proeven met gassen en neerslagen

• Proeven met wegwerpmateriaal

• Proeven uit handboeken tweede graad opgesteld

• Proeven uit handboeken derde graad opgesteld

• Chemie in Limburg

• Station leren: over vloeistoffen in dagelijks leven 
alcohol, azijnzuur, water, zwavelzuur, ammoniak, 
benzine……..

• Chemie en blended learning

• Chemie magie: vuurwerk, explosies………..

• Chemie in de techniek, techniek in de chemie

• Chemie in fysica, fysica in de chemie

• Chemie in biologie, biologie in de chemie

• STEM en chemie

• Chemie en milieu: ozon, CO2, afvalwater, recyclage, 
zure regen, broeikaseffect…..

• Kleur, geur en geluid in chemie

• Mengsels

• Het PSE

• Chemie en patronen: oscillerende reacties, 
klokreacties, liesegangsche ringen, …

• Chemie en zijn ontdekkers; historische proeven



Academiejaar  2015  - 2016  

Programma

navorming de 20 kleinste elementen uit het PSE 26 november.pptx


Dienstverlening uitbreiden: Platform

• De website aanvullen, actueel houden, gebruiksvriendelijker maken

• De website breed kenbaar maken



Dienstverlening uitbreiden: Platform
• De website aanvullen, actueel houden, gebruiksvriendelijker maken

• De website breed kenbaar maken

• Koppeling van hoofdstuk – begrippen – leerplan

• Voorbeelden:
• Emulsie

• Element 

• Samengestelde stof

Verklarende woordenlijstf.docx
b egrip leerplan/hst1/emulsie.pdf
b egrip leerplan/hst1/element.pdf
b egrip leerplan/hst1/samengestelde stoffen.pdf


Dienstverlening uitbreiden: Platform
• Andere rubrieken: 

• Drilpakketten/oefeningen bij reeks begrippen



fysica/chemie/biologie

heterogeen mengsel/homogeen mengsel

emulsie/suspensie/legering/oplossing

filtreren/decanteren/adsorberen/zeven

chromatografie/destilleren/centrifugeren/kristalliseren

stofeigenschap/voorwerpeigenschap

metaal/niet-metaal/edelgas

synthese/analyse

enkelvoudige stof/samengestelde stof

index/coëfficiënt

namen/symbolen

Dalton/Thomson/Rutherford/Bohr

Z,n,A

groep/periode

elektronenconfiguraties

mol/Avogadro/aantal deeltjes

naam/formule zuren

naam/formule zouten

naam/ formule hydroxiden

naam/formule oxiden

naam/formule alkanen

anorganisch/organisch/synthetisch/natuurlijk

endo-energetisch/exo-energetisch

reacties tussen stofklassen

dissociatie/Ionisatie

apolair/ polair

sterk elektrolyt/zwak elektrolyt/geen elektrolyt

neerslag-/ gasvormings-/neutralisatie-/ redoxreactie

concentratie-uitdrukkingen

zuur-base-indicatoren

factoren invloed op reactiesnelheid

toepassingen zuren hydroxiden

atoommassa/molecuulmassa/molaire massa

ionbinding

atoombinding 

roosterstructuren 

toepassingen oxiden

toepassingen zouten

lewisstructuren

triviale naam systematische naam

essentiële molecuul en ionenvergelijking

neerslag/oplosbaar

oxidator/reductor/oxidatie/reductie

labomateriaal

laboreglement

veiligheidsetiketten 

http://www.brainrush.com/lesson/play/wetenschappen
http://matchthememory.com/toepassingenenkelvoudigestoffen


Dienstverlening uitbreiden: Platform
Drilpakketten/oefeningen bij reeks begrippen

Web2.0

Ipad app

dril.docx


Dienstverlening uitbreiden: Platform
• Andere rubrieken: 

• Drilpakketten/oefeningen bij reeks begrippen

• Proefjes voor de leerkracht kleuter- en lager onderwijs,  



Dienstverlening uitbreiden: Platform
• Proefjes voor de leerkracht kleuter- en lager onderwijs

•

water olie aardappel appel melk

zout bakpoeder soda alcohol bier

wijn ijs ajuin ei banaan

cola citroenzuur honing Rode kool Azijn

chocolade zeep parfum kunststof Batterij

kaars suiker zetmeel koffie thee

ballon brood gist fractals groenten

licht lucht Groen/rood Blauw/geel snoep

gummibeertje nano ijzer metaal vet

Vit C zand lucifer specerijen frisdranken

Proef uit thema water.docx
Proef uit thema water.docx




Dienstverlening uitbreiden: Platform
• Andere rubrieken: 

• Drilpakketten/oefeningen bij reeks begrippen

• Proefjes voor de leerkracht kleuter- en lager onderwijs,  

• Historische tijdslijn mijlpalen chemie/historisch belangrijke experimenten chemie 



Dienstverlening uitbreiden: Platform               Chemicus

•

Arrhenius Avogadro Berzelius Davy Gay-Lussac

Le Châtelier Nobel Priestley Scheele Curie

Lewis Van der Waals Volta Von Bayer Baekeland

Boyle Bunsen Cavendish Waage Kekulé

Von Liebig Berthelot Orsted Brand Pasteur

Black Rutherford D. Rutherford Vauquelin Bronsted

Haber Lavoisier Mendeleev Solvay Dalton

Arfwedson Proust Van ‘t Hoff Ramsay Wöhler

Thomson Bohr Chadwick Heisenberg Schrödinger

Becquerel Sommerfeld De Broglie Planck Sörensen

http://filip2012.edu.glogster.com/niels-bohr/
Proef uit thema water.docx




Dienstverlening uitbreiden: Platform
• Andere rubrieken: 

• Drilpakketten/oefeningen bij reeks begrippen

• Proefjes voor de leerkracht kleuter- en lager onderwijs,  

• Historische tijdslijn mijlpalen chemie/historisch belangrijke experimenten chemie 

•Van chemie/science  tot STEM
• leerlingenbundels met STEM-onderzoeksvragen 

vanuit chemie
• Koppeling aan productieprocessen/bedrijven
• R&D, productcontrole, -validatie, -evaluatie, 

rendement, rapporteren…



http://www.vakdidactiek.be/MeerSTEMmig_15-16

http://www.vakdidactiek.be/MeerSTEMmig_15-16


Dienstverlening uitbreiden: Platform met STEM
1. Afvalwaterzuivering: Wat is een proces?

2. Kunststoffen: begrip eigenschap/fysica-chemie-biologie

3. Waterstofgas/organische zonnecel als energiebron: wat is omzetting/rendement

4. CSI-onderzoek: onderzoek/onderzoeksresultaten/onderzoeksplan/rapporteren

5. Nanotechnologie: de ideale jas, de natuur imiteren: http://www.asknature.org/
innoverende producten

6. Het ideale parfum: evalueren/zintuigen

7. De productie van bier, wijn, kaas, yoghurt: Controleparameters van een 
productieproces/product

8. De grootste faraoslang: Optimaliseren/valideren van een werkwijze

9. De sterkste endotherme reactie: begrippen referentie/parameters/…

10.Recyclageprocessen vb GSM – cd: milieubewust omgaan met materialen

http://www.asknature.org/


Dienstverlening uitbreiden: Platform
• De website aanvullen, actueel houden, gebruiksvriendelijker maken

• De website breed kenbaar maken

• Koppeling van hoofdstuk – begrippen - leerplan

• De website uitbreiden met toepassingen/voorbeelden uit actuele bedrijfsleven: 

• Wat doen (chemische) bedrijven? Bedrijfsfilms, -info koppelen aan leerplan

• Oefeningen/contexten uitwerken vertrekkend van een uitdaging/ probleem uit de industrie. 

• Experimenten die (eventueel vereenvoudigd) effectief gebeuren in een bedrijf koppelen aan 
leerplan uitwerken tot experiment in de klas met gegevens, stoffen uit bedrijf

• Bedrijfsbezoeken, initiatieven vanuit bedrijf naar onderwijs

• Welke kansen/ vooruitgang hebben we te danken aan chemie? Nieuwe technologieën, nieuwe 
toepassingen… 

Deze informatie willen we telkens koppelen aan te behandelen leerplandoelstellingen. We kijken 
zo vanuit het onderwijs naar de industrie, naar chemie in het dagelijks leven. 

context

link

Verklarende woordenlijstf.docx
Website/CONTEXTEN vanuit de industrie.docx
http://www.breakingscience.be/nl/topics/detail/hoe-maak-je-coole-flubber


Dienstverlening uitbreiden: Platform
BASF 3M Akzo Nobel

Air Liquide Agfa Alco Bio Fuel



Dienstverlening uitbreiden: Platform
Bedrijfsnaam + 1 foto +  in 1 zin activiteit (eventueel slogan)+ logo bedrijf

Contactgegevens  (google Map – sociale media- website)

Bedrijfsfilm(s) + Missie

Activiteiten + foto’s producten

Geschiedenis

In cijfers: werknemers/budget/ productie

Inventaris initiatieven naar jongeren

Fun and facts 

Koppeling leerplanonderwerp(en)/-begrip

Twee contextopdrachten Experiment

Bronnen

50 chemische bedrijven

Bedrijfsfilms

chemische bedrijven.docx
sssdds.docx


Leerplan/leerplandoel
stelling

Context

begrip//techniek

stoffen/proces/
experiment

Bedrijf

Recyclage 

Massabehoud

CuSO4/NaOH
Azijnzuur/bakpoeder

Fe/O2

Recyclagebedrijf 

Mengsels en zuivere 
stoffen

Zuiveren van 
afvalwater

Scheidingsschema

Zuiveren 
verontreinigd water

Zuiveringsstation/
bezoek

Wetten van 
chemische reacties

TOETS

CONTEXT

ONDERZOEK

ILLUSTRATIE

Wisselwerking onderwijs <-> bedrijf



Dienstverlening uitbreiden: NAVORMING

• De navormingen op meerdere locaties organiseren. 
• “Gemotiveerde studenten geven met passie navorming aan leerkrachten”.

• Een leergemeenschap leerkrachten/studenten/bedrijven chemie
• Studenten leren op een unieke manier van leerkrachten, van bedrijfsmensen en 

visa-versa

• Kansen grijpen om jongeren in de klas nog meer uit te dagen, “chemie te doen 
voelen”.



Dienstverlening uitbreiden: CENTRUM

• Een didactisch centrum waar leerkracht chemie, natuurwetenschappen.. 
STEM allerlei materialen vindt m.b.t. chemie, natuurwetenschappen, 
STEM

-studiemateriaal kleinere richtingen
-bijlessen/begeleiding door studenten
-proefopstellingen/didactisch materiaal
-voorbereiding bedrijfsbezoeken
-STEM in bedrijven, Limburg
-Pakketten vanuit bedrijf verzamelen
-Koffers beroepen in chemische sectoren/life science

Ondersteuning door studenten/alumni



Leerkracht

STEM

contexten 

netwerk

labo

ICT

evalueren

didactisch 
materiaal

begrippen

Handboeken

Leerplan

Labo/stoffen

Spellen

Film/figuur

Toetsen

Quiz

Drilpakketten

Simulaties 

Tablet

PC
Vaardigheden

/attitudes

Proeven

Vaardigheden

Stockbeheer

Collega’s

Bedrijven

Instanties 

Leefwereld 

Leveranciers 

Leefwereld 
jongeren

Bedrijven  

Demo’s

BRUG SLAAN TUSSEN……

Bedrijven  

Navormingen 

Digitaal

Bronnen



BRUG SLAAN TUSSEN……

van…

naar…


