
STEM-pakketten :iMusica

Conserveringstechnieken

Fermentatieprocessen met gist
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Hoeken

• Hoek1: R1.17:     Conserveringstechnieken hoek1

• Hoek2: R1.20B: Conserveringstechnieken hoek2

• Hoek3: R0.14 : Fermentatie met gist hoek1

• Hoek4: R0.14:     Fermentatie met gist hoek2

• Hoek5: R1.32:     iMusica hoek1

• Hoek6: R2.23:      iMusica hoek2



Dagindeling

• 09.30-09.45u: Ontvangst

• 09.45-10.20u: Verwelkoming

• 10.20-11.40u: Doorlopen van 2 workshops 

• 11.40-13.00u: Middagmaal

• 13.00-14.15u: Doorlopen van 2 workshops

• 14.15-14.30u: Koffiepauze

• 14.30-15.45u: Doorlopen van 2 workshops

• 15.45 - ….    u: Afronding/evaluatie



Map

Digitaal via Wetransfer in juni

• 1. Etiket : naam – school – startgroep
• 2. Bundel
• 3. Maaltijdbon: soep/brood – middagschotel – nagerecht – drank
• 4. Aanwezigheidsattest
• 5. Evaluatieformulier

• 1. De presentaties
• 2. Definitief project



Show de chemie

Studenten chemie OF2  presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be

Donderdag 16 mei 2019

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


www.Chemieleerkracht.be
de portaalsite voor chemie/STEM/NatWet-onderwijs     
ontdekken via “25 schatten”

Filip.Poncelet@ucll.be

http://www.chemieleerkracht.be/
mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


VOORMIDDAG

-Gebruik van steekkaarten stoffen als inventaris voor de stock

-"Glogsterposters" maken van de geleerden

-Hoe een youtube-filmfragment eenvoudig knippen in delen.

-Flipped classroom van chemielesjes met Bookwidget

-Inzetten en koppelen aan Smartschool van Bookwidget testen en spellen

-Virtual Reality mogelijkheden met MEL-simulaties

-Hoe met werkblaadjes Phet-Colorado-simulaties gebruiken als tools voor BZL?

-Mogelijkheden van WolframAlfa introduceren in de derde graad chemie

-Spons.nl hanteren voor een leertraject "scheidingstechnieken"

-De achtergrond en gebruiksmogelijkheden van de STEM-trajecten op chemieleerkracht.be

-Het maken van een interactief routeplan met "izzitravel" naar de belangrijkste chemiebedrijven in de buurt

-De app en site Classdojo/ excelbladen: de manier om attituden en vaardigheden te evalueren in de klas

-Mogelijkheden van Ipad apps zoals Chemists, Beaker, WolframChemistry om je eigen chemielabo te simuleren

-De mogelijkheden, voor- en nadelen van Happy Atoms

NAMIDDAG:

-De Escaperoom : "giftige gassen op school" = leerinhoud over vierde jaar 

-Het Cluedospel als illustratie voor de ganse leerinhoud chemie van het derde jaar

-Gebruik van QR-codes bij het maken van spellen

-De oplosbaarheidstabel leren gebruiken via het schaakspel

-De VR-bril en youtube 3D

-De website chemieleerkracht.be als inspiratiebron, als uitleenplaats, als platform tot samenwerking.





GO³- STEM-projecten 



Onderwijsvakken

Biologie

Chemie

Fysica

Techniek

Elektriciteit -
Mechanica

Wiskunde

Informatica

Onderwijsvakken

Biologie Chem - Fys

Chemie Fys - Bio

Fysica Chem - Bio

Techniek

Elektriciteit -
Mechanica

Wiskunde

Informatica

Onderwijsvakken

Biologie
Natuurweten-
schappen

STEM

Chemie

Fysica

Techniek
Engineering 

Elektriciteit -Mechanica

Wiskunde

Informatica

1ste jaar                                      2de jaar                                                                                          3de jaar



GO3 : Geïntegreerd onderzoek, 
ontwikkeling, onderwijs project

• 30 studiepunten

• Bachelorproef – ingroeistage – ICT-/Taalvaardigheden

• Samen aan project : 1200-1500 u 

• Delen materiaal ingroeistage
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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


Vraag/onderzoek van……naar onderwijs
1.Vertrekken van concrete onderzoeksvragen

2.Een onderzoeksstrategie/antwoord/ontwerp/realisatie zoeken

3.Antwoorden/onderzoeken/realisaties/ontwerpen zoeken vanuit:
individuele onderwijsvakken 
interdisciplinaire invalshoeken 

4.STEM-leerkrachtenbundels /onderzoeksprojecten/didactische materialen  ontwerpen 

5.Testen/bijsturen tijdens ingroeistage – projectdagen bij de doelgroep
-- stages 

6.Voorstellen tijdens navormingen voor leerkrachten 

7. Leerkrachten bundels op www.stemleerkracht.be of www.chemieleerkracht.be

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


LER ….

ONTWERP

TESTONDERZOEK

NAVORMING

PILOOT

- Wetenschapsdagen

- Aanleveren casussen
- Inhoudelijke aansturing

- Versie 1
- Versie 2
- Versie 3

- Feedback leerlingen
- Feedback mentoren

- Feedback deelnemers

- Stages
- Feedback werkveld

Bedrijf

www.stemleerkracht.be
www.chemieleerkracht.be

Congressen 

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


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


Wat is het onderwerp van het STEM-project?



Fysisch

Biologisch

Chemisch

Microbiologisch

Mechanisch transport

Decanteren

Filtreren

Aëroob:  koolstofbron afbraak

Anaëroob:  stikstofbron afbraak

Neerslagvorming

Destillatie

UV/chloreren

Controle: helderheid
-zicht/GSM
-fotometrisch ARDUINO

Controle: glucose-afbraak

Controle: helderheid
fotometrisch

Controle: microscopisch
helderheid

Opt Zand
Opt filterbodem

Opt. temperatuur
Opt. beluchting

Max. temperatuur

standaardreeks

Max. transport

ProbSolv:
neerslag

ProbSolv:
Meting vorm

B



Hoe kunnen we afvalwater zuiveren?



Hoe kunnen we afvalwater zuiveren?
Metaalion Neerslag Toe te voegen stoffen

Ag+

Ag2S Na2S, K2S

AgBr KBr, NaBr

AgI KI, NaI

Ba2+ BaSO4 NaSO4, H2SO4, K2SO4

Al3+
Al2(CO3)3 Na2CO3, K2CO3

AlPO4 Na3PO4, K3PO4, H3PO4



BIOPLASTICS BEREIDEN
(= folie 2-5 mm)

BIOPASTICS TESTEN
(=fys/chem eig)

BIOPLASTICPRODUCT
(folie  voorwerp)

BIOPLASTICVERWERKING
(afbraak –resistentie)

Soorten zetmeel
Caseïne/melk  

Cellulose/bananen 
Gelatine 
Melkzuur

Uitrekbaarheid
Stijfheid

Transparantie
Vervormbaarheid ….

Ideaal recept

Eigen meetsysteem

Eigen recept

Vervormbaarheid
((mal – pers-vervorming)

Ideale eigenschap/product

Eigen vormgeving

Bio-resistent(schimmel)
Bio-afbreekbaar 

Eigen product

Ideale vorm

B

B

C

C

F

F



Welke bioplastics hebben we kunnen realiseren?



Welke bioplastics hebben we kunnen realiseren?



Hoe hebben we vormen kunnen maken uit bioplastic?



BIOREACTOR MAKEN

ORGANISCH MATERIAAL
(=biologie)

BIOGAS OPVANGEN

BIOGAS GEBRUIKEN

PET-flessen
Plastic buizen

Testkit
…

Bananenschillen
Gebruikte koffiefilters

Staal 
Mengsel van materialen

Ideale methode

Warmtebehoud 

Eigen methode

Opblaasbare band
Emmer-watersysteem

…

Ideale omstandigheden

Eigen vormgeving

Motor laten draaien
Gasvuurtje

…

Eigen product

Ideale opvangmethode

F

C

C

B

F

F

B



Afvalwaterzuivering   - Bioplastics - Bioreactor





BRUG³: STEM-pakketten 2017-2018
KAAS / AQUAPONICS / COSMETICA



Ayoub Lbali    Massimo Limardi          Gilby Claes               Lars Berben                     

Stephanie Klingeleers    Lies Boutsen           
An Moors                    Lotte Truyen                 Anne Vanderschagt

Kim Seeuws                Lotte Cornelissen          
Sem Schuteden                       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















-Voedingsdriehoek (Voeding)
-HACCP-wetgeving (Voeding)
-Maken van kaas (Voeding/Wetenschappen)
-Het coagulatieproces met zuur (citroen/azijn), enzymen (stremsel/ananassap) (Bio)
-Hygiënisch werken (Voeding)
-Maken van een kaarspers (Techniek)
-Gebruik van 3D- tekenprogramma: Sketch 
–Kaarspers en wiskunde: Stelling van Pythagoras//convergentie hoeken (Techniek/Wisk)- koppeling aan geogebra
-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)



www.stemleerkracht.be www.chemieleerkracht.be

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


Begeleiding

• Open opstellen – mee denken – mee doen aan STEM

• Opvolgen logboek – evaluatie – weekplan

• Koppeling docent aan projectgroep

• Hulp bij presentaties

• Hulp bij rapportering



Logboeken   studenten

Peer-evaluatie  studenten

Planning  studenten

Communicatie



GO³-
STEMprojecten

2018-2019



Onderzoeksvraag
STEM-studenten

Ontwikkeltraject

Litteratuurstudie
Experimenteren

Samenstelling inhouden
Trayouts in mini-projecten

Rapporteren project
Uittesten tijdens stages

Verspreidingstrajecten

STEM-begeleiding

Leerplannen
….

Leerkrachten werkveld

STEM-strategie

21-eeuwse vaardigheden
creatief denken, 

problemen oplossen, 
samenwerking, 
zelfregulering,

ICT vaardigheden

Navormingsdagen leerkrachten
Stagementoren

Websites chemieleerkracht.be
Website stemleerkracht.be 

Naverwerking

Community scholen rond thema’s
Verspreiding via andere STEM-

initiatieven
Projectaanvragen

Internationale contacten



Groep1: Conservering

Hanne Geys                                 Tom Peeters                     Michelle Aussems                Dorien Marechal   Jarno Van Gils
Bio – Wisk Techniek –PAV                      Chemie-Wisk Chemie Wisk Techniek - Mechanica

Jasmine Dirkx                           Martijn Hontis                                  Larissa Van Dommelen                 Samantha Scherps
Chemie Wisk Techniek – Geschiedenis                    Techniek – Godsdienst                        Biologie - Nederlands

Groep2: Fermentatie met gisten



Groep1: Conservering van voedsel : 

De leerlingen vergelijken functies van verschillende verpakkingen en conserveringstechnieken in functie 
van het voedingsmiddel
Leerplandoelstelling: Cluster Natuurwetenschappen – Techniek - Ruimte



Groep1: Conservering van voedsel : 

LPD20: De leerlingen illustreren het positieve en negatieve effect van micro-organismen in de 
voeding
-onder positief effect kan je verstaan: fermentatie (yoghurt, kaas, zuurkool, salami)
-onder negatief effect kan je verstaan: bederf
-je kan bewaartechnieken aanbrengen om het negatief effect van micro-organismen tegen te gaan 
zoals koelen, verhitten, vacuüm, drogen, bestraling, pekelen
-je kan experimenteel laten vaststellen wat het effect is van verschillende bewaartechnieken van 
brood (koelkast, aan lucht, in broodzak, in de diepvries…) 



Groep2: - De leerlingen illustreren dat biotechnische processen ingrijpen op de 
ontwikkeling van (micro)-organismen in de voedingsindustrie
Leerplandoelstelling: Cluster natuurwetenschappen – Techniek – Ruimte



Groep2:  Fermentatie met gisten / brood
Project1: Onderzoek van leefomstandigheden van gisten
Je kan de leefomstandigheden laten variëren en zoeken naar de optimale omstandigheden
Aanpassing temperatuur, voedingsstoffen, zuurheid, keukenzout toevoegen, zuurstof onttrekken

Leerplandoelstellingen : basisoptie wetenschappen



Proef: SLC Bilzen en 
IKSO  Hoeselt

-sessie1 voorstellen van project + geven van onderzoeksvraag (maximaal1/2 uur)
-sessie 2 horen wat het plan van aanpak zal zijn (maximaal ½ tot 1u)
-sessie3 uitvoering (2 à 3 uren)
-sessie4 verslaggeving

6 – 13 – 20 en 27  februari



STEM-pakketten :iMusica

Conserveringstechnieken

Fermentatieprocessen met gist

Studenten GO³  presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be
Mieke.Schuermans@ucll.be
Ann.Emonds@ucll.be
Lieve.Evens@ucll.be

Maandag 18 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
mailto:Mieke.Schuermans@ucll.be
mailto:Ann.Emonds@ucll.be
mailto:Lieve.Evens@ucll.be


STAGES 23 april – 1 juni



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

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


Afvalwaterzuivering



Bioplastics



Kaasbereiding



Cosmetica



Aquaponics



Zeep, detergenten, reinigingsmiddelen



Bierbrouwen



Wijn maken in de klas



Waterstofgas als brandstof



Bioreactor, biomassa, bio-energie



Batterijen en elektrolyse



Kunststofkits



Nanotechnologie



Licht, fotolyse, fluorescentie….



CSI en forensisch onderzoek



Chemie/STEM en …

• Sport

• Innovatie: nieuwe materialen – slimme materialen - bio

• Kunst (kleuren)

• Geneeskunde – Farmacie

• Milieu

STEM EN CHEMIE



STEM-projecten



Onderzoeksvraag
STEM-studenten

Ontwikkeltraject

Litteratuurstudie
Experimenteren

Samenstelling inhouden
Trayouts in mini-projecten

Rapporteren project
Uittesten tijdens stages

Verspreidingstrajecten

STEM-begeleiding

Leerplannen
Bedrijven
sectoren

….

Leerkrachten werkveld

STEM-strategie

21-eeuwse vaardigheden
creatief denken, 

problemen oplossen, 
samenwerking, 
zelfregulering,

ICT vaardigheden

Navormingsdagen leerkrachten
Stagementoren

Websites chemieleerkracht.be
Website stemleerkracht.be 

Naverwerking

Community scholen rond thema’s
Verspreiding via andere STEM-

initiatieven
Projectaanvragen

Internationale contacten

Community scholen rond thema’s

?



Betrokken docenten: 

Renaat Frans, Katrien Vyvey, Erica Andreotti, 

Mieke Schuermans, Jeroen Vanesser, 

Jeroen Op den Kelder

Betrokken studenten:

Gwenny Geens, Mirthe Bijnens, Jordy Zwaenepoel, 

Jonathan Burm, Tessa Jacobs

Expertisecel Art of Teaching, Vakdidactiek

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek

iMuSciCA
STEAM pedagogie waar muziek, 

wetenschappen en engineering elkaar 

versterken



iMuSciCA STEAM pedagogie 
reflecteert...

...de echte STEAM-wereld door de 
verbindingen tussen disciplines te laten zien

Muziek & Kunst
Engineering & 

Techniek
Wetenschappen 

& Wiskunde



• iMuSciCA workbench: https://workbench.imuscica.eu/

Vrij te gebruiken

• iMuSciCA scenarios en lessen: suggesties voor 1ste en 2de gr (12-16j); 

vertrekpunt voor 3de gr (16-18j)

• Activity Book: kant en klaar

digitale werkbundel 1ste gr (12-14/15j)

75

iMuSciCA STEAM pedagogie: Hoe?

Art (Music)

Engineering/Techniek

Science/Math

→ in ontwikkeling!

https://workbench.imuscica.eu/


76



77

InkleurModel voor het STEM-onderwijs 

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO (2017)

https://stemnetwerk.be/

https://stemnetwerk.be/


iSTEM inkleuren



iSTEM-lessen voor de 1e graad

STEM-geletterdheid  iSTEM-XL

• STEM-geletterdheid:

- in de cluster Wetenschappen en Techniek van de 

basisvorming

- in het differentiatiegedeelte STEM

• iSTEM-XL komt in het eerste jaar enkel in het 

differentiatiegedeelte STEM voor.

Tijdens een intakegesprek bekijken we welke insteek voor jouw 

school het meest geschikt is.



Teacher Design Teams

Samen leren en ontwikkelen 

 Teacher Design Teams van enkele leerkrachten

 typisch 2 of 3 van dezelfde school 

en enkele vakdidactische onderzoekers 



Teacher Design Teams
Van de leerkrachten in de teams verwachten we:

• het kader van “iSTEM inkleuren” onderschrijven;

• leermaterialen actief mee-ontwikkelen volgens de iSTEM-principes

 het resultaat is niet enkel voor je eigen school;

• STEM-lessen testen en optimaliseren m.b.v. Practitioner Inquiry

• meewerken aan feedback en dataverzameling voor het effectiviteitsonderzoek;

• de tijd die nodig is om lesmaterialen voor minimaal 8 lesuren te ontwikkelen 

+ 3 à 4 volle contactdagen met vakdidactici, eventueel opgesplitst in halve 

dagen 

+ maximaal 1 brede studiedag per jaar

+ meer informele contacten via email



Meerwaarde voor de school

• Grondige scholing in de STEM-didactiek

• Toegang vanop de eerste lijn tot kwalitatief 

hoogstaande vernieuwende leermaterialen 

• Nodige inhoudelijke kennis en flexibiliteit om de 

leermaterialen naar eigen behoefte aan te passen

• Je bent en blijft volledig mee met de recentste STEM-

evoluties in het secundair onderwijs



Intake

• Gelieve ons te contacteren voor 29 maart als je geïnteresseerd 

bent.

• Na de paasvakantie zal een intakegesprek plaatsvinden om de 

verwachtingen op elkaar af te stemmen.

katrien.vyvey@ucll.be

erica.andreotti@ucll.be

renaat.frans@ucll.be

jeroen.opdenkelder@ucll.be

mieke.schuermans@ucll.be

mailto:katrien.vyvey@ucll.be
mailto:erica.andreotti@ucll.be
mailto:renaat.frans@ucll.be
mailto:jeroen.opdenkelder@ucll.be
mailto:mieke.schuermans@ucll.be

