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Dagindeling

• 09.30-09.45u: Ontvangst

• 09.45-10.10u: Verwelkoming

• 10.10-11.30: Doorlopen van 2 workshops 

• 11.30-12.45: Middagmaal

• 12.45-14.05: Doorlopen van 2 workshops

• 14.05-14.20: Koffiepauze

• 14.20-15.40: Doorlopen van 2 workshops

• 15.40 - ….    : Afronding/evaluatie



Map

• 1. Etiket : naam – school – startgroep

• 2. Bundel/ PROJECTVOORSTELLINGEN

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

• 4. Aanwezigheidsattest

• 5. Evaluatieformulier
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BRUG SLAAN TUSSEN……

van…

naar…

3. BRUG³



Onderzoeksvragen

1.Op welke manier kunnen er duurzame linken 
worden gelegd tussen onderwijs en 
bedrijfswereld? 

2.Op welke manier kunnen studenten ingezet 
worden om deze linken mee te helpen 
opbouwen en verstevigen? 

STEM-project

Via  STEM



NIEUW OPO: GO3 : Geïntegreerd 
onderzoek, ontwikkeling, onderwijs 
project

• 30 studiepunten

• Bachelorproef – ingroeistage – ICT-/Taalvaardigheden

• Samen aan project : 1200-1500 u 

• Delen materiaal ingroeistage

• Budget : 0 euro
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Wat is het onderwerp van het STEM-project?



Afvalwaterzuivering   - Bioplastics - Bioreactor



Stages

link

https://www.youtube.com/watch?v=RR29u3vjmdc




www.stemleerkracht.be fP117jW

http://www.stemleerkracht.be/


Recyclage en natuur: van chemie tot STEM
Navorming i.s.m studenten baso chemie  of-3

Filip.Poncelet@ucll.be

Maandag 13 maart 2017
Vrijdag 17 maart 2017

PROGRAMMA

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be










Nood aan….
• 1. Eigen concrete onderzoeksvraag  bedrijfsleven- sectorconvenanten : INFO 

• 2. Vakoverschrijdend werken heeft een meerwaarde (STEM-vakken – VV)

• 3. Budget : materialen 500 euro

• 4. Pool: “specialisten” (collega’s/studenten in huis)  

• 5. Inhouden in functie van onderwerp 

(koppeling leerinhouden vakken – geen vervanging/voorafname – niveau lkr/lln)



GO³ - BRUG³
Een “UCLL-brug met studenten” tussen het onderwijs en 

Vlaamse Innovatieve bedrijven/projecten

Ann.Emonds@ucll.be Lieve.Evens@ucll.be Filip.Poncelet@ucll.be
docente techniek                                 docente bio                            docent chemie 

Mieke.schuermans@ucll.be Jan.Willems@ucll.be
docente fysica/wis                                 docent chemie

mailto:Ann.Emonds@ucll.be
mailto:Lieve.Evens@ucll.be
mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
mailto:Mieke.schuermans@ucll.be
mailto:Jan.Willems@ucll.be


Ayoub Lbali  Massimo Limardi  Gilby Claes    Lars Berben Lindsey Everts                     

Stephanie Klingeleers    Lies Boutsen           
An Moors                    Lotte Truyen                 Anne Vanderschagt

Kim Seeuws                Lotte Cornelissen          
Sem Schouteden                       Joy Jame

Chemie –fysica –Biologie – LO – Techniek - Elektriciteit

Chemie –fysica –Biologie – Techniek – Wiskunde – Voeding/Verzorging

Chemie –Biologie – Frans 
Techniek – Wiskunde – Voeding/Verzorging

AQUAPONICS

COSMETICA

KAAS



Kaas
Cosmetica

Aquaponics

BedrijfssimulatiesInhoud/tools vanuit de verschillende 
vakdisciplines STEM

Vertrek vanuit probleemstelling en 
werk onderzoekend

Meer oog voor uiteindelijke doelgroep

Noodzakelijke ICT-tools

INHOUD

Aanbieden o.v.v.
Problem solving



Wat is ProblemSolving?



Wat wordt bedoeld met bedrijfssimulatie?



Wat wordt bedoeld met ICT-tools?

https://www.bookwidgets.com/a/widget-examples

https://www.bookwidgets.com/a/widget-examples


Technische tools?









-Voedingsdriehoek (Voeding)
-HACCP-wetgeving (Voeding)
-Maken van kaas (Voeding/Wetenschappen)
-Het coagulatieproces met zuur (citroen/azijn), enzymen (chymotrypsine/ananassap) (Bio)
-Hygiënisch werken (Voeding)
-Maken van een kaarspers (Techniek)
-Gebruik van 3D- tekenprogramma: Sketch – Stelling van Pythagoras (Techniek/Wisk)
-Perspotje 3D-print// maken van perspotje (Techniek)
-Hefboomkrachten (Fysica)
-Micro-organismen onder microscoop: Lactobacillus bulgaricus/Streptococcus thermophilus (Biologie)
-Micro-organismen (Lactobacillus in yakult) kweken op voedingsbodem (Biologie)
-Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van eiwitten/suikers/vetten/chloriden in melk/kaas (chemie)
-De energiewaarde van de gemaakte kaas (voeding/biologie)
-Invloed van pH en Temperatuur op de werking van het stremsel tijdens het coagulatieproces (biochemie)
-Maken van een turbidimeter met een breadbord (techniek)
-Onderzoek naar geschikte verpakking voor kaas (techniek/wetenschappen)
-Kaas in Frankrijk: culturele uitstap (frans) 

KAAS



COSMETICA

-Bouw van de huid + maken van een 3D-model van de huid (Bio/techniek)
-Oog-, huid- en haartype (Bio/Verzorging)
-UV-licht- invloed van UV op huid via Ipad apps (Bio/Techniek)
-Maken van een UV-zaklamp (techniek)
-Enquête over huidtype/zonnecrème met wiskundige verwerking (wiskunde)
-Maken van zonnecrème, lippenbalsem, lippenscrub, aftersun (Chemie/Verzorging)
-Onderscheid tussen fysische en chemische bescherming tegen UV (fysica/chemie)
-Onderzoek van de SPF factor van zonnecrèmes en eigen zonnecrème (bio/fys)
-Optimale werkwijze voor reinigen/afwassen glaswerk voor zonnecrème (chemie)
-Invloed van UV-licht en IR-licht op groei van m.o. (fysica/biologie)
-Isoleren van geurstoffen uit natuurlijke producten (chemie)
-Isoleren van oliën uit avocado/amandelnoten kwantitatief uitvoeren(chemie)
-Ontwikkelen van logo cosmetica via 3D-tekenprogramma Sketch (Techniek/Wisk)
-Printen van 3D-verpakking (Techniek)
-Maken en onderzoeken van bioplastic als verpakkingsmateriaal (bio/chem)



AQUAPONICS

-Bouw van de mobiele, verlichte aquariumopstelling  met pompsysteem (Techniek/Wiskunde/Fysica)
-Bouw van een verticale hydrokweek (techniek)
-Bouw van een mini- aquaponics voor kinderen (techniek)
-Voedersysteem voor vissen in 3D-print (Techniek)
-Automatisch voedersysteem voor vissen (motoraandrijving) (Techniek)
-Automatische controle vloeistofniveau in de aquarium met Arduino (Techniek)
-Debiet van waterpomp afstellen (Fysica)
-Sterkte/doorbuigbaarheid dekplaat (Fysica)
-Bacteriële groei optimaliseren in de aquaponics (nitraat/ammonium/nitriet) (bio/chem)
-Wateranalyses (pH, O2, ammonium, nitraat, nitriet, bufferende werking) (bio/chem)
-Onderzoek van groei vissen/nodige voeding (chemie/bio/wisk)
-Maken van en plantenhydrocultuur (bio)
-Maken van zaadbakken voor een hydrocultuur (techniek)
-Onderzoek naar optimale lichtinval (geschikte golflengte van LED-verlichting) voor de fotosynthese  
van planten (bio/fys)

-Opnamecapaciteit/vastzetten van water door de hydrokorrels (fysica)
-Groeisnelheid van vissen en planten (bio/wisk)
-Optimalisering van de wisselwerking: water/bacteriën/vissen/planten in  de aquaponics (wetenschappen/techniek)



Begeleiding

• Open opstellen – mee denken – mee doen aan STEM

• Opvolgen logboek – evaluatie – weekplan (Jan W)

• Koppeling docent aan projectgroep  (kaas: Filip P / aquap: Ann E/cosm:Lieve E)

• Presentaties

• Rapportering



Logboeken   studenten

Peer-evaluatie  studenten

Planning  studenten

Communicatie



Verslaggeving bijeenkomsten studenten







Wetenschapsdag : HH Bilzen    27 oktober 2017



Wetenschapsproject  : IKSO Hoeselt
1 /2 – 8/9 – 22/23 feb -1/2 ma 2018







STAGES 16 april – 28 mei



CURSUSMATERIAAL:

Leerkrachtenhandleiding
Stemleerkracht.be

LeerlingencursusMaterialen Rapportering

- Doelstellingen
- (voorstellen) stappenplannen 
- Planning en organisatie
- Didactische aanpak
- ICT
- Weetjes/tips
- STEM-domeinen
- Voorstellen rapportering 
- Evaluatie 

- Begrippen
- Leerplannen
- Links bronnen 
- Sjablonen
- Filmfragmenten
- Evaluatie-instrumenten

- Trailer
- Onderzoeksvraag

EERSTE GRAAD
TWEEDE GRAAD SO





www.stemleerkracht.be www.chemieleerkracht.be

CURSUS  16 juni
DIGITAAL VIA WETRANSFER

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

