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Lerarenopleiding BASO chemie  : 43  studenten

Lerarenopleiding BASO  - UCLL Limburg
chemie – wetenschappen - STEM

Filip.Poncelet@ucll.be : docent Chemie
Jan.Willems@ucll.be : docent Chemie
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Dienstverlening  met en door studenten

“”UCLL-MOVING MINDS” met studenten



Dienstverlening met studenten

- Navormingen voor leerkrachten chemie – wetenschappen - STEM

- Wetenschapsdagen voor leerlingen

- Website  www.chemieleerkracht.be – www.stemleerkracht.be

- STEM Brug³-project: lerarenopleiding –bedrijf – secundair onderwijs

http://www.chemieleerkracht.be/
http://www.stemleerkracht.be/


- Proefjes kinderen
- Posters
- Spellen
- Wetenschapsklassen
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BASO –student chemie   
geeft navorming aan 

leerkrachten

OF3

BASO –student chemie   
werkt  concreet project uit



Wetenschapsklassen



Navormingen voor leerkrachten



Navormingen voor leerkrachten







de portaalsite voor chemie-onderwijs



Initiatieven op school
Activiteiten
Nieuw op site
Nieuwe projecten

Chemieleerkracht.be 

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/




STEMLEERKRACHT.be: UCLL-BRUG³

http://www.stemleerkracht.be/
http://www.stemleerkracht.be/
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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

Inhoud cursus





BEGRIPPEN FOTO’S DEFINITIE LEERPLAN WIKIPEDIA XPERT

INTERNETBOEKEN EXPERIMENTEN FILM SCHEIKUNDELESSEN QUIZZEN SPELLEN

CARTOONS DIDAC APPS WEB2.0 CONTEXTEN KINDEREN

SCHAT 1









NAAM FORMULE MOLECUULMASSA FOTO

GEVARENSYMBOLEN H,P-ZINNEN WIKIPEDIA Wolfram

ETIKETTEN MSDS WIK COS

SCHAT 2





•

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

Proef uit thema water.docx


Niels Bohr Denemarken

1885-1962

NAAM FOTO JONGELING GEBOORTEDATUM/-LAND

FILM ONTDEKKING POSTZEGEL BANKBILJET

STANDBEELD POSTER/
FUN AND FACTS

CARTOON BRONNEN

SCHAT 3
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Element Wikipedia Periodic Videos Voornaam

Natrium

Elements Webelements Cartoons Essenscia

Periodiek systeem Ontdekker(s) RSC Model



p . V = n . R . T

http://www.mathima.be/ftp/gassen/algemene_gaswet.html
http://lms.phost.be/4F12_cursus3-gaswetten.pdf

http://www.mathima.be/ftp/gassen/algemene_gaswet.html
http://lms.phost.be/4F12_cursus3-gaswetten.pdf




Titel  experiment
ONDERZOEKSVRAAG ONDERZOEKSVRAAG

HYPOTHESE

VOORBEREIDING VOORBEREIDING:BEGRIPPEN

MATERIALEN EN STOFFEN

OPSTELLING

VEILIGHEID ETIKETTEN

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

H/P ZINNEN + WGK-CODE

COS-BROCHURE - MSDS

UITVOERING WERKWIJZE

WAARNEMING + FOTO’S

REFLECTIE OPTREDENDE REACTIES

BESLUITEN

KOPPELING LEERPLANNEN

TIPS AND TRICKS OPMERKINGEN BIJ UITVOERING/DID. AANPAK

BRONNEN EN FILM
SCHAT 5









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

• Bookwidgetles over de stofklassen
• Bookwidgetles over zuren
• Bookwidgetles over hydroxiden
• Bookwidgetles over zuur-base indicatoren
• Bookwidgetles over oxiden
• Bookwidgetles over zouten
• Bookwidgetles over alkanen
• Bookwidgetles over alcoholen
• Bookwidgetles over carbonzuren
• Bookwidgetles over eigenschappen van water

SCHAT 13

https://www.bookwidgets.com/play/LC4SZU?teacher_id=4561999931375616
https://www.bookwidgets.com/play/6C6WEP?teacher_id=6409804786434048
https://www.bookwidgets.com/play/ECV74R?teacher_id=5307188270596096
https://www.bookwidgets.com/play/5CV78W?teacher_id=5306672027271168
https://www.bookwidgets.com/play/UC6WGX?teacher_id=6409804786434048
https://www.bookwidgets.com/play/9CZLE3?teacher_id=5226078677237760
https://www.bookwidgets.com/play/BC2K2D?teacher_id=4590612227555328
https://www.bookwidgets.com/play/3C4P7A?teacher_id=6180837903040512
https://www.bookwidgets.com/play/YC4MUS?teacher_id=5958130590547968
https://www.bookwidgets.com/play/AC38YS?teacher_id=4534950701301760




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







Ipad-apps  Meten

SCHAT 14



Isomerie geometrie moleculen     kernreactor    functionele groepen       PSE                        anorg stoffen          elementen           

PSE                      toepassingen             molec bouwen       koolstof                     DNA ketens      atoombouw         simulaties

PSE                 e- configuraties                      SCHAT 15
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Diwaterstofsulfaat
Anorganische zuren

Naam Formule Stofklasse 

Gebruik Geschiedenis Film 

Vitriool of vitrioololie 
Zwavelzuur

Eigenschappen Triviale namen

Koper
Tetra- pentafosfor
Stikstofgas
Zwavel
Blauwzuur
Salpeterzuur
Zoutzuur
Zwavelzuur
Natriumhydroxide
Ammoniak
Calciumoxide
Koolstofdioxide
Lachgas
Calciumsulfaat
Zilvernitraat
Kopersulfaat 
Fosforzuur

Methaan
Ethaan
Butaan
Propaan
Ethanol
Azijnzuur
Ureum
Stearinezuur
Fructose
Nitroglycerine
Penicilline 
DDT
Kinine 
Fullereen
Cafeïne 
Polyetheen 
Chloorgas  





https://izi.travel/nl/browse/0447eb62-e90a-4c8c-a871-071719c7b7a5
https://izi.travel/nl/8933-chemiebedrijven-limburg/nl

https://izi.travel/nl/9a8d-basischemie-in-vlaanderen/nl
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https://izi.travel/nl/browse/0447eb62-e90a-4c8c-a871-071719c7b7a5
https://izi.travel/nl/8933-chemiebedrijven-limburg/nl
https://izi.travel/nl/9a8d-basischemie-in-vlaanderen/nl


Aardappelen, appelazijn, appelstroop, augurken, fruitsalade, biefstuk, bier, bladerdeeg, borrelnootjes, boter
Bronwater, brood, cacaobonen, chocolade, gevulde koeken, gin, gistextract, groenten in blik, gruyère, geuze, ham
Honing, jenever, kaas, porto, rijstwafel, rode wijn, roomboter, roomijs, rosé wijn, rozijnen, rum, salami, sherry, snoep,
Sorbetijs, st-bernardusbier, camembert, cava, champagne, chips, chocolade, chocoladereep, cider, cognac, drinkwater
Koffie branden, krentenbrood, kriek, kroketten, lambiek, lindeboombier, madeira, melk, melkpoeder, mentos, mort 
Subite, mozzarella, muesli, olijfolie, stroop, stroopwafel, suiker, suikerriet, thee, vodka, whisky, witte wijn, worst,
Drop, duvel, frikandellen, frisdrank, gelatine, olijfolie, parmesan, pasta, pitabroodjes, yoghurt, zonnebloemolie, zuurkool, 
Zuurstok, ajuin, appelsap, beschuit, honing, cacaopoeder, chocoladeletters, frieten, gist, gummybeertjes hagelslag, hotdog,
Kaviaar, kefir, koekjes, kookworst , kroepoek, margarine, mosterd, tofu, witloof, yakult, thee, speculaas, sauternes wijn, rookvlees

katoen, jeans, T-shirt, linnen, nylon touw, panty, regenjas, zijde, wol, slimme kleding, sneakers, sokken, 
Sportschoenen, voetbalschoenen, 

A vogelproducten, anesthetica, fa zeep, marseille zeep, vitamines, proteïneshakes, vaccin, vloeibare zeep, voedselsupplement,

Akoestische panelen, bakstenen, blauwe steen, cement, cementtegels, dakpannen, dakramen, gevelstenen, haardwand,
Houten vloer, sinteren, zinkwerken, leidingen, marmer, natuursteen, parket, planken, polyester zwembad, PVC deuren,
Radiator, rockwool, spaanplaten, tegels, zonnepanelen, 

Afvalhout, afvalstromen, aluminium, asfalt, autobatterij, batterijen, beton, betonpuin, biopower, bitumen, blik, bouwpuin,
Chloorafval, gekleurd glas, GFT, glas, glazen flessen, groene energie uit GFT, grofvuil, GSM, kleding, koelkast, koffiecapsules,
Lampen, loodbatterij, luiers, PET flessen, piepschuim, plastic, PMD, printers en scanners, rubberbanden, sigarettenpeuken, 
Solventen, staal, steenwolmatten, tetraverpakking, textiel, TL-lampen, computer, drankblikjes, drankkartons, elektrische
Toestellen, elektro, frituurolie, medicijnresten, metaal, flessen, oud ijzer, oude ramen, PET-fles, toiletpapier, urine, verontreinigde
Grond, vlakglas, wijnflessen

VOEDING

TEXTIEL

MEDICIJNEN EN  COSMETICA

BOUWMATERIAAL

RECYCLAGEPROCESSEN
SCHAT 20







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 fysica biologie snoep

gummibeertj
e

nano ijzer metaal vet

Vit C zand lucifer specerijen frisdranken

SCHAT 21





 

 
 

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

 
  

 

 
 

 Nieuwsbrief november 2016    chemieleerkracht.be  
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Bezoeken website 
chemieleerkracht.be 
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WEBSITE LINK

TAAL

ONDERWERP



https://www.facebook.com/breakingscience/ https://www.facebook.com/ACSReactions/

https://www.facebook.com/sciencedump/ https://www.facebook.com/yeahchemistry/ https://www.facebook.com/Scheikundejongens/

https://www.facebook.com/WoChemistry/

https://www.facebook.com/chemistryloversofficial/
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Cursus van 32 navormingen                                                                                       15 gezelschapspellen



Chemieleerkracht 3.0

• Structurele aanpak:
• Verspreiding (leerkrachten – leerlingen – jongeren – bedrijven)
• Uitbouw sociale media
• Professionaliseren vorm, inhoud, toegankelijkheid

• -Inhoudelijke aanpak
• Uitbreiden van huidige rubrieken
• Didactische materialen (pakketten – video-evaluatietools) 

chemie-inhouden niveau leerlingen
• Instructiefilmpjes vanuit chemistry @t home experimenten
• We dagen uit….
• Leermaterialen vanuit industrie
• Nieuwe media: VR – AR – 360°…..

• -Samenwerking
• Van éénrichting  ----- delen
• Samenwerken ----- community ------ forum 



SAMENWERKEN          ADVISEREN/EVALUEREN            SPONSORING

Filip.Poncelet@ucll.be

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be





