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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 studenten

- Wetenschapsdagen voor leerlingen

- Navormingen voor leerkrachten chemie – wetenschappen – STEM

- Projecten “op vraag”

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

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

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


Navormingsdagen voor leerkrachten



Navormingen voor leerkrachten



Navormingen voor leerkrachten









de portaalsite voor chemie-onderwijs





Vertoningen op 1 week

Bezoekersaantal op 1 week

https://www.alexa.com/siteinfo/blackbox.website

https://www.alexa.com/siteinfo/blackbox.website


www.chemieleerkracht.be
• Plaats in België van meest bezochte sites: 4.662 (76% bezoekers uit België)

• Plaats in Nederland van meest bezochte sites: 43.034 (17% bezoekers uit Nederland) 

• Plaats in wereld van meest bezochte sites: 724.438

• Bezoekers  maand oktober: meer dan 28.000

• Bezochte pagina’s maand oktober: meer dan 73.000 

• Bezoekers deze week: 7573 of meer dan 1.000/dag

• Bezochte pagina’s deze week: 17533 of 2300   per dag

• We overschreden de grens van 3000 bezochte pagina’s op 1 dag (3.888 bezoekers op 1 daf)

• We overschreden de grens van 1000 bezoekers op 1 dag (1112 bezoekers op 1 dag)

• Totaal aantal bezoekers: 137. 374 (met elke maand een sterke toename)

• Totaal aantal vertoningen: 341.577

http://www.chemieleerkracht.be/


-3000 experimenten uitgeschreven 
-100 uitgewerkte chemie/STEM-spellen (waarvan 25 uit te lenen)
-800 links naar Ipad apps
-600 links chemie/natuurwetenschappensimulaties + 200-tal werkblaadjes
-meer dan 1000 links naar filmfragmenten
-meer dan 5000 driloefeningen om leerinhoud chemie zelfstandig bij te spijkeren
-meer dan 800 links naar contexten
-450 werkfiches voor proefjes met kinderen
-lijst van 500 web2.0 pakketten zowel voor wetenschappen als voor werken in klas
-meest uitgebreide bronnenlijst elementen uit het pse
-500 begrippen gekoppeld aan definitie, link met wikipedia/brittanica…, experimenten, filmfragmenten, contexten, 
ipadapps…
-400 chemische stoffen gekoppeld aan veiligheidsvoorschriften, etiketten, H en ¨P-zinnen, gebruik in de klas, aan 
wetenschappelijke bronnen, MSDS-formulieren
-koppeling met filmfragmenten over productieprocessen van 450 dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen, voedingsmiddelen….
-uitgebreide bronnenlijst De website die op een professionele manier grafisch en gestructureerd is opgebouwd 

bestaande uit 1244 webpagina’s + hieraan een 3000 pdf’s gekoppeld
…….2278 pagina’s



Initiatieven op school
Activiteiten
Nieuw op site
Nieuwe projecten

Chemieleerkracht.be 

KLIK

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






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 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

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/niels-bohr/




SCHAT 4



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









SCHAT 6



SCHAT 7













SCHAT 8

22 Spellen uit te lenen!!



SCHAT 9





Lesvideo’s

Lesvideo’s                                       Sieger Kooj Laura van de Raa

Meneer Stapel                         Patrick Logister                                  Loïs van Kampen



Begrippen



SCHAT 10



SCHAT 11




