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Dagindeling
• 09.30-09.45u: ontvangst

• 09.45-10.15u: verwelkoming

• 10.15-11.45u: Doorlopen van 3 workshops

• 11.45-13.00u: Middagmaal

• 13.00-14.30u: Doorlopen van 3 workshops

• 14.30-14.50u: Koffiepauze

• 14.50-15.50u: Doorlopen van 2 workshops

• 15.50-16.00u: Afronding



Map 

• 1. Etiket : naam – school – startgroep

• 2. Bundel Voedingsmiddelen
• Onderzoeksvraag

• Materiaal/stoffen 

• Werkwijze

• 3. Maaltijdbon: soep/brood – middagschotel – nagerecht – drank

• 4. Aanwezigheidsattest

• 5. Evaluatieformulier



Chemieleerkracht.be: 
de portaalsite voor chemie-onderwijs

Filip Poncelet
Docent chemie BASO 
lerarenopleiding UCLL -Limburg





chemie.basolimburg.ucll.be

JANUARI 2016

http://chemieleerkracht.be/

SEPTEMBER 2015

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
http://chemie.basolimburg.ucll.be/
http://chemieleerkracht.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

chemieleerkracht.be

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

Platform:

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


MAPPEN ONDERDELEN MAPPEN ONDERDELEN
HOME CONTEXTEN CARTOONS EN EZELSBRUGGETJES

BELANGRIJKE CHEMISCHE STOFFEN

CHEMIE IN DAGELIJKS LEVEN

STEEKKAARTEN BEGRIPPEN ALFABETISCH + QR-code EXTRA’S LEERPLANNEN

BEGRIPPEN CHRONOLOGISCH PROEVEN LAGER ONDERWIJS

STOFFEN ALFABETISCH

STOFFEN IN STOFKLASSEN NIEUWSBRIEVEN

GELEERDEN CHEMIE VOOR KINDEREN

NASCHOLINGEN

EXPERIMENTEN CHEMIE STOCKBEHEER VEILIG WERKEN

STEM-PROJECTEN PRODUCTEN

SPEL&FILM SPELLEN BRONNEN WEBSITES VAKINHOUD

CHEMIE INITIATIEVEN

FILMFRAGMENTEN WEBSITES EXPERIMENTEN

HANDBOEKEN

ICT QUIZ

ANIMATIES

WEB2.0

IPAD APPS



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



Chemische begrippen ALFABETISCH

CHRONOLOGISCH

QR-CODE



BEGRIPPEN FOTO’S DEFINITIE LEERPLAN WIKIPEDIA XPERT

INTERNETBOEKEN EXPERIMENTEN FILM SCHEIKUNDELESSEN QUIZZEN SPELLEN

CARTOONS DIDAC APPS WEB2.0 TOEPASSINGEN KINDEREN



Chemische stoffen ALFABETISCH

STOFKLASSEN

QR-CODE



NAAM FORMULE MOLECUULMASSA

GEVARENSYMBOLEN H,P--ZINNEN WIKIPEDIA

ETIKETTEN MSDS WIK

Aceton 
CH3COCH3  

  

Gevaar CAS 67-64-1 

H 225-319-336-EUH066 
P 210-233-305+351+338 
 

 



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

+ ook  te raadplegen met QR-codes!!!

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


Niels Bohr Denemarken

1885-1962

NAAM FOTO JONGELING GEBOORTEDATUM/-LAND

FILM ONTDEKKING POSTZEGEL BANKBILJET

STANDBEELD POSTER CARTOON BRONNEN



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


Titel  experiment
ONDERZOEKSVRAAG ONDERZOEKSVRAAG

HYPOTHESE

VOORBEREIDING VOORBEREIDING:BEGRIPPEN

MATERIALEN EN STOFFEN

OPSTELLING

VEILIGHEID ETIKETTEN

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

H/P ZINNEN + WGK-CODE

COS-BROCHURE

UITVOERING WERKWIJZE

WAARNEMING + FOTO’S

REFLECTIE OPTREDENDE REACTIES

BESLUITEN

KOPPELING LEERPLANNEN

TIPS AND TRICKS OPMERKINGEN BIJ UITVOERING

DIDACTISCHE AANPAK

BRONNEN EN FILM



-project uitdagingen
-project cosmetica
-project waterzuiveringsstation
-project geheimen in labo
-project de kaars
-project licht
-project de batterij
-project ijs
-project via uitdagingen

58 proefjes in spelvorm



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 



700 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
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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
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THEMA IN CHEMIE

KRUISWOORDRAADSEL

TITEL QUIZ

BEGRIP

link

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




900 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


http://www.chemie-interaktiv.net/flashfilme.htm

µµµ

http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/en/pages/animations/experiments.html

http://phet.colorado.edu/

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm

http://www.educypedia.be/

http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/

• http://www.freezeray.com/chemistry.htm

• http://www.olabs.edu.in/

• http://mw.concord.org/modeler/

http://chemteacher.chemeddl.org/services/chemteacher

• http://www.wolfram.com/cdf-player

http://www.chemie-interaktiv.net/flashfilme.htm
http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/en/pages/animations/experiments.html
http://phet.colorado.edu/
http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm
http://www.educypedia.be/
http://www.middleschoolchemistry.com/multimedia/
http://www.freezeray.com/chemistry.htm
http://chemteacher.chemeddl.org/services/chemteacher/
http://mw.concord.org/modeler/
http://chemteacher.chemeddl.org/services/chemteacher
http://www.wolfram.com/cdf-player


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/rapporter
en

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…
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Les: neutralisatiereacties
Les: Van element tot chemische reactie

5 lessen leerinhoud derde jaar

http://chemieleerkracht.be/ipadlessen/07032015 Ipadsessie neutralisatiereactie.pdf
http://chemieleerkracht.be/ipadlessen/07032015 Ipadsessie Van element tot chemische reactie.pdf
http://chemieleerkracht.be/index.php/uitgewerkte-lessen
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Diwaterstofsulfaat
Anorganische 
zuren

Naam Formule Stofklasse 

Gebruik Geschiedenis Film 

Vitriool of vitrioololie 
Zwavelzuur

Eigenschappen Triviale namen







• 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




 

 
 

Inspiratiebron voor de lessen chemie Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier! 

 
  

 

 
 

 Nieuwsbrief november 2016    chemieleerkracht.be  
   11/2016   

 
 

 
 

 

 

 

Bezoeken website 
chemieleerkracht.be 

 

http://chemieleerkracht.be/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20november2016.pdf

http://chemieleerkracht.be/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief november2016.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




Interessante naslagwerken

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

Links naar sites met didactisch materiaal

Bronnen van gebruikte materialen/sites…

Nuttige adressen
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ONDERWERP
TAAL

WEBSITE LINK

link

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


WEBSITE LINK

TAAL

ONDERWERP





Art of Teaching 
Vakdidactisch Centrum UCLL Campus Diepenbeek (voorheen KHLim)
www.vakdidactiek.be

Ark of Inquiry

http://www.vakdidactiek.be/


Maatschappelijke relevantie & 
onderzoekendleren

Burgers in een democratische maatschappij nemen deel in het 
beslissingsproces rond nieuwe technologieën, als culturele, 

maatschappelijke, economische, ethische, milieu gerelateerde 
waarden bij betrokken zijn.

Actie van de Europese Commissie

Responsible Research and Innovation - RRI = 
verantwoordelijk onderzoek en innovatie

Hoe werkt wetenschap?



Maatschappelijke relevantie & 
onderzoekendleren

• Uitdagende, authentieke leerervaringen voorzien

• Gelegenheid voorzien voor leerlingen om deel te 
nemen aan wetenschappelijke praktijken, door b.v. 
inspirerende wetenschappelijke artikels te lezen en 
actief over wetenschappelijke onderwerpen te 
communiceren



Ark of Inquiry platform

Activiteiten te vinden op: http://arkportal.ut.ee/#/

Voorbeeld activiteiten chemie…

Ark of Inquiry - een Europees project om 
jongeren bewust te maken van verantwoordelijk onderzoek en innovatie 
(Responsible Research and Innovation - RRI) door onderzoekend leren. 

http://arkportal.ut.ee/#/


Toolbox voor leraren

- Portfolio & evaluatiesysteem
Voor de evaluatie van de onderzoeksvaardigheden van 
de leerlingen

- Award nomination form
Om leerlingen te motiveren



Systeem voor “inquiry proficiency” op drie niveaus:

 Inquiry Level A: Novice

 Inquiry Level B: Basic

 Inquiry Level C + RRI: Advanced

Evolutie 
onderzoeksvaardigheden

‘Raamwerk’ van 
onderzoeksvaardigheden



Portfolio

Start activiteiten op A-niveau 
(Hands-on tijdens practicum)

Formatieve evaluatie 
activiteiten op A-niveau

Start activiteiten op B-niveau

Formatieve evaluatie 
activiteiten op B-niveau

Start activiteiten op C-niveau

Formatieve evaluatie activiteiten op C-
niveau en RRI award



‘Raamwerk’ van 
onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden die een aantal typische houdingen van wetenschappers,
ingenieurs en technici duidelijk maken:

Oriëntatie 

Conceptualisatie

Onderzoeken/ontwerpen

Conclusie

Discussie



Concreet
http://arkportal.ut.ee/#/

http://arkportal.ut.ee/#/


Concreet

2. Portfolio = de ingevulde activiteiten + presentaties/dossiers + Zelf-evaluatie 

+ Peer-evaluatie + Leerkracht evaluatie (zie verder)

Portfolio: per leerling op papier (of computer)

Per klas/groep: minstens een verantwoordelijk leerling hou de activiteiten 

up-to-date op het platform 

HOE:

- Log in  ga naar de activiteit  per activiteit: klik op start; klik op eind en 

vul een korte beschrijving in (met ev. link tot ingevulde activiteit op een 

google drive)

- Zo krijg je een ‘badge’ als erkenning van de afgewerkte activiteit en een 

stempel op het portfolio voor het niveau van de afgewerkte activiteit 

(Novice, Basic, Advanced)

1. Account aanmaken op platform: leerkracht + leerlingen



Beloningssysteem

1. Stempel voor behaalde niveaus onderzoeksvaardigheden
Telkens na het uitvoeren van een aantal activiteiten 
op een bepaald niveau (b.v. na 4 hands-on, 
na 5 leerstations…)

2. RRI awards

5 soorten in 2 fasen:

Eerste fase:

Focust op de ontwikkeling van de attitude en de mogelijkheid om individueel te 
reflecteren op inquiry activiteiten. 

Ster of diploma 

Door leerkracht via beoordelingsformulier



RRI awards - 5 soorten in 2 fasen:

Tweede fase:

Nomination form voor RRI award: 
- leerlingen met leerkracht vullen ‘nomination form’ in en sturen deze samen met 

relevante documenten aan ons + beoordelingsformulier leerkracht

Toekenning RRI award:

Een jury van experten zal een beslissing nemen m.b.t. de erkenning van een RRI award.

Beloningssysteem



Beloningssysteem

Hall of fame

Wanneer een leerling een award behaalt, wordt dit bekend gemaakt ook in de 
Hall of fame van Ark of Inquiry. 



Vragenlijst

Ervaringen met onderzoekend leren

 Graag het 

antwoord 

omcirkelen (1 = 

helemaal mee 

oneens, 4 = 

helemaal mee 

eens) 

1. Ik ben meer vertrouwd met het begrip ‘onderzoekend leren’ nu 

ik zelf een onderzoeksactiviteit heb gedaan  

 

1 – 2 – 3 – 4 

2. Ik voel me zeker genoeg om een onderzoeksactiviteit in de klas te 

doen nu ik zelf een onderzoeksactiviteit heb gedaan  

 

1 – 2 – 3 – 4 

3. Ik weet hoe ik leerlingen moet begeleiden in de onderzoeksfasen 

nu ik zelf een onderzoeksactiviteit heb gedaan  

 

1 – 2 – 3 – 4 

4. Ik ben gemotiveerd om in de klas aan de slag te gaan met 

onderzoekend leren  

 

1 – 2 – 3 – 4 

5. Ik ben meer vertrouwd met de term ‘RRI’ 

 

1 – 2 – 3 – 4 

6. Ik geloof dat ‘RRI’ aantrekkelijk is voor leerlingen 

 

1 – 2 – 3 – 4 

7. Ik begrijp nu beter hoe ik ‘RRI’ in mijn onderwijs kan inpassen 

 

1 – 2 – 3 – 4 

8. Ik ben beter in staat ‘RRI’-georiënteerde activiteiten te 

ontwerpen  

 

1 – 2 – 3 – 4 

9. Ik vind het belangrijk om ‘RRI’-activiteiten te gebruiken in het 

wetenschap en techniekonderwijs  

 

1 – 2 – 3 – 4 

10.  Wat zijn je ervaringen met de gedane activiteiten (sterke en zwakke punten)? Wat 

vond je interessant? Licht je antwoord toe.   

 

 

 


