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Dagindeling 

• 9.30-9.45u: ontvangst 

• 9.45-10.00u: verwelkoming en indeling groepen 

• 10.00-11.30u: doorlopen 3 workshops 

• 11.30-12.45u: middagmaal 

• 12.45-14.45u: doorlopen van 4 workshops 

• 14.45-15.00u: koffiepauze 

• 15.00u-16.00u: doorlopen van 2 workshops 

• 16.00-16.20u: nabespreking-afronding 
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1.Energie en Stofomzettingen  
(bezoek i-Net) 

1ste graad Natuurwetenschappen 

 • Wat is energie precies? Hoe kunnen we 
energie experimenteel aantonen met 
eenvoudige experimenten? Stofomzettingen 
rondom ons (zowel in als buiten het lichaam) 
proberen we experimenteel te tonen en te 
begrijpen met een model.  

• Donderdag  18 november 2010  9u30-16u15  
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1.Energie en Stofomzettingen  (bezoek i-Net) 
1ste graad Natuurwetenschappen 

 
• Het nieuwe leerplan en sessie chemie 

• Theoretische benadering: 
– Begripsomschrijvingen 

• Praktische benadering: 
– Mogelijke experimenten 

– Mogelijke materialen 

• Didactische benadering: 
– Modellen 

– Filmfragmenten  

– Applets – interessante websites 

– Evaluatie (Hotpotatoes) 



1.Energie en Stofomzettingen  (bezoek i-Net) 
1ste graad Natuurwetenschappen 

• Proef1.Onderscheid fysische en chemische reactie: natuurwetenschappelijke methode 

• Proef2:Mengsels en zuivere stoffen 

• Proef 3: Indeling van de mengsels  

• Proef 4: Scheiden van mengsels  

• Proef 5: Zuivere stof of mengsel: kookdiagram van  water en van pekel 

• Proef 6: Het deeltjesmodel 

• Proef 7: Chemische reacties 

• Proef 8: In leerplan aangeduide proeven 

• Proef 9: Omzetting van energie in een chemische reactie 

• Proef10: Omzetting van energie bij een chemische reactie in andere energie 

• Proef 11: Applets – filmfragmenten – Hotpotatoes: Deeltjesmodel  

 

 



2.Energie in de wetenschappen 
2de graad Fys/chem/NW 

• Wat is energie? Wat is arbeid? Kunnen we energie opslaan? 
Hoe werkt een batterij, chemisch en fysisch? Hoe kunnen we 
energie omzetten? Kunnen we zelf een eenvoudig 
elektrolysetoestel  bouwen? Wat met het energie-vraagstuk? 
Welke endotherme en exotherme reacties kunnen uitgevoerd 
worden in een practicum? Hoe kunnen we het begrip energie 
helder maken voor leerlingen van de 2de graad 

 

• Donderdag 27 januari 2010  9u30-16u15 
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2.Energie in de wetenschappen 

• Hoek1: Proeven onderscheid tussen exotherme en endotherme reacties 

• Hoek2: Proeven rond activeringsenergie en bepaling van warmte bij een 
chemische reactie 

• Hoek3: Endo- en exotherme reacties: omzetting licht --- chemische reactie 

• Hoek4: Endo- en exotherme reacties: omzetting elektrische energie --- 
chemische reactie 

• Hoek5: Endo- en exotherme reacties: omzetting warmte/mechanische 
energie – chemische reactie 

• Hoek6: Energie en uitdagingen 

• Hoek7: Energie en spellen 

• Hoek8: Filmfragmenten/ppt/applets 

• Hoek9: Yenka/ modellen 
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3.Materie en Krachten  
( Europlanetarium, Genk):1ste graadNW 

• Hoe kunnen we eigenschappen rond massa, volume en fase 
en faseovergangen begrijpen?  Verkregen inzichten passen 
we toe op (experimentele) voorbeelden in de levende en niet-
levende materie. Welke uitwerking heeft een kracht op de 
beweging van een voorwerp? We maken tenslotte kennis met 
de didactische mogelijkheden in het Europlanetarium (incl. 
voorstelling in de gloednieuwe Cosmodrome) en het 
Nationaal Park Hoge Kempen. 

 

• Donderdag 3 februari 2011 9u30-16u15 
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4. Wetenschappelijke uitdagingen 
2de graad Chem/NW 

 
• De koudste endotherme reactie, de langstwerkende 

kerststerretjes, de hoogste hotpack-toren, de mooiste 
kristallenketting, de sterkste vruchtenbatterij, de hoogste 
colafontein, de mooiste chemische tuin…. ga de uitdagingen 
aan met je leerlingen. 

• De mooiste chemische tuin, de meeste kleurtjes in één beker, 
de langste kleurveranderingreeks, vuurwerk in alle kleuren, 
oscillerende reacties, kleuren gaan en komen 

 

• Donderdag 17 maart 2011  9u30-16u15 
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5. Voeding, fysisch en chemisch 
2de graad chem/fys/NW 

•  Waarom worden de aardappelen niet gaar op de Mount 

Everest? Waarom is rode kool bereid met appeltjes roder dan 
zonder appeltjes?  Hoe kunnen we melk gebruiken in 
scheidingstechnieken? Welke scheidingstechnieken worden 
zoal gebruikt in de voedingsindustrie? Moeten we zout, bij 
het koken van aardappelen, toevoegen bij het begin of op het 
einde? Hoe toon ik de Brownse beweging met melk en hoe 
simuleer ik dit met een model in de klas? Hoe kunnen we 
suiker laten knallen? Kunnen redoxreacties worden 
bestudeerd via suikers?.... 

• Donderdag 11 mei 2011  9u30-16u15 
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ICT 

DIDACTIEK 

PRAKTIJK 

SCHEIDINGTECHNIEKEN: 
programma 
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PRAKTIJK 
CHROMATOGRAFIE 

ADSORPTIE 

FILTRATIE 

DECANTATIE 

DESTILLATIE 

KRISTALLISATIE 

ZEVEN 

CENTRIFUGATIE 

EXTRACTIE 

COMPLEXE SCHEIDINGSPROCESSEN 
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ICT APPLETS 

INTERACTIEVE PPT 

HOTPOTATOES 

QUIZ 

YENKA 

FILM 
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DIDACTIEK 

KAARTSPELLEN 

GEZELSCHAPS
-SPELLEN 

MODELLEN 
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Hoek 1:Spellenhoek: scheidingstechnieken in 
spellen  

• 1.Wie is het? Spel 

• 2. Sudoku 

• 3. Memory 

• 4. Domino 

• 5. Eénentwintigen 

• 6. Kwartet 

• 7. Ganzenbord…. 

Filip.Poncelet@khlim.be  

Fysica-lokaal 

http://www.flashfiles.nl/downloads/images/memory.jpg
http://pictowereld.nl/site_paginas/pagina_1/afbeeldingen/picto kwartet samen_klein.JPG
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HOEK2:CHROMATOGRAFIE 
• 1. In proefbuis:pigmenten in spinazie 

• 2. Op papierstrookjes:kleuren van viltstiften 

• 3. Runge: indicatoren scheiden 

• 4.TLC: kleurstoffen in M&M  

• 5. pH invloed: inkt 

• 6. Op kolom: pigmenten in spinazie 

 
• 7. Op krijt: viltstift 

• 8. op TLC: kleurstoffenpuddingpoeder 

• 9. op filtreerpapier:Twee dimensioneel  

• 10. Op koffiefilter: kleurstoffen m&m 

• 11. Op doek: kleuren van viltstift 

 Filip.Poncelet@khlim.be  
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Hoek3: Uitdagingen 

• 1. De hoogste zouttoren 

• 2. De snelste chromatogram 

• 3. Het grootste mengsel 

• 4. Het origineelste zoutboompje 

• 5. De mooiste suikerketting 

• 6. De coolste chromato-shirt 

• 7. Mooiste kristal 

• 8. Mooiste chemische tuin 
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HOEK4: FILM en INTERACTIEVE PPT 

• 1. Filmfragmenten over scheidingsprocessen: 

         interactief gebruiken 

 

 

 

 

• 2.Scheidingstechnieken   via applets en                    

         interactieve powerpoint 

Filip.Poncelet@khlim.be  
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HOEK5: FILTRATIE/DECANTATIE/ 
            KRISTALLISATIE 

• 1. Filtratie met micro-opstelling: cola 
• 2. Filtratie met Büchner: zandwater 
• 3. Standaardfiltratie:krijt +water 
• 4. Standaard decantatie: olie+water 
• 5. Decantatie met scheidtrechter : olie +water 
• 6. Kristallisatie met micro-opstelling:acetylsalicylzuur 
• 7. Kristallisatie op papier:kerstboompje 
• 8. Kristallisatie in de hoogte: natriumacetaat 
• 9. Standaard kristallisatie: keukenzout 
• 10 Drie dimensionele kristallisatie: aluin 
• 11. Snelle kristallisatie:benzoëzuur 
• 12 Stalagmieten en stalactieten : soda 
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http://2a4tw.wikispaces.com/file/view/decanteren.jpg/31844521/decanteren.jpg
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HOEK6:DESTILLATIE 

• 1. Gewoon glaswerk (stoppen):wijn 
• 2. Micro-opstelling:wijn 
• 3. Geslepen glaswerk:wijn 
• 4. De primitiefste opstelling: likeur 
• 5. Stoomdestillatie:citroenschillen 
• 6. Gefractioneerde destillatie: likeur 
• 7. Met alambic: likeur 
• 8.Met vigreuxkolom:wijn 
• 9. Vacuumdestillatie:zoutwater 
• 10.Stoomdestillatie micro:citroenschillen 
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Hoek7: ICT-HOEK 

• 1. Yenka: tekenen van opstellingen  

• 2. Simulaties van scheidingstechnieken via Yenka 

• 3. Hotpotatoes- toetsen  
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http://www.crocodile-clips.com/en/Nederlands/attachments/yenka logo.jpg
http://informatica.muggsy.be/hotpotatoes/HotPotatoesLogo.png
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HOEK8: SCHEIDINGSPROCESSEN 
 IN DE INDUSTRIE 

• 1. Bereiding biodiesel 

• 2. Zuiveren van afvalwater 

• 3. Raffinage van suiker 

• 4. Onderzoek van melk via scheidingsprocessen 
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HOEK9: 
CENTRIFUGATIE/EXTRACTIE/ADSORPTIE 

• 1. Centrifugatie: koperhydroxide 

• 2. Adsorptie met micro-opstelling: aardbeiensap 

• 3. Standaard adsorptie: wijn 

• 4. Adsorptie op kolom: beekwater 

• 5. Adsorptie van geurstoffen: eau de cologne 

• 6. Standaard extractie: koffie 

• 7. Extractie met Soxhlet: pindanootjes 

• 8. Extractie met minilabor: bladpigmenten 

• 9. Extractie via schudden: jood 
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