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INHOUDSTAFEL  

 

A. Webinars over algemeenheden bij het werken in een labo, bij omgaan met chemische 

stoffen, bij evalueren 
 

1.Webinar Maken van etiketten met dBG  

2.Webinar Gebruik van qr codes in de chemieles  

3.Webinar Welke chemische stoffen mogen leerlingen in de eerste graad gebruiken?  

4.Webinar Youtube film knippen en downloaden en pdf op pagina openen  

5. Webinar Risicoanalyses voor chemische stoffen  

6. Webinar Proeven met posters voorstellen  

7. Webinar websites en bestanden vertalen  

8. Webinar Behandelen van chemisch vloeibaar afval in het chemielabo  

9. Webinar Risicoanalyse bij het gebruik van de bunsenbrander 

10. Webinar Gebruik van rubrics en classdojo bij het evalueren van vaardigheden en attituden 

 

B. Webinars bij natuurwetenschappen – STEM-projecten 

 

1.Webinar STEM-project Afvalwaterzuivering  

2. Webinar-stem-project-waterstofgas 

3. Webinar Inkleurmodel en conceptmap voor interdisciplinaire projecten  

4. Webinar Project cosmetica chemie-natuurwetenschappen-STEM  

5. Webinar Project vanuit uitdagingen  

6. Webinar STEM project Bioplastics  

7. Webinar Clusterproject fruit 

8. Webinar CSI project: geheime boodschappen 

9. Webinar Project De faraoslang 

10. Webinar STEM-project kaas 

 

 

C. Webinars bij leerinhouden chemie 

 

1.Webinar Geleerden op chemieleerkracht.be  

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-maken-van-etiketten-met-dbg/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-gebruik-van-qr-codes-in-de-chemieles/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-welke-chemische-stoffen-mogen-leerlingen-in-de-eerste-graad-gebruiken/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-youtube-film-knippen-en-donwloaden-en-pdf-op-pagina-openen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-risico-analyses-voor-chemische-stoffen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-proeven-met-posters-voorstellen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-websites-en-bestanden-vertalen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-behandelen-van-chemisch-vloeibaar-afval-in-het-chemielabo/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-stem-project-afvalwaterzuivering/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-stem-project-waterstofgas/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-inkleurmodel-en-conceptmap-voor-interdisciplinaire-projecten/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-project-cosmetica-chemie-natuurwetenschappen-stem/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-project-vanuit-uitdagingen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-stem-project-bioplastics/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-geleerden-op-chemieleerkracht-be/
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2.Webinar Nederlandstalige sites met experimenten voor in de klas   

3.Webinar Bereiden van oplossingen  

4.Webinar Steekkaarten de chemische elementen  

5.Webinar Webquests leerstof derde jaar secundair onderwijs  

6.Webinar Applets op de website Vlascak  

7.Webinar Molview  

8.Webinar Kunststoffen op chemieleerkracht  

9. Webinar Video's bij het deel Bouw van materie  

10. Webinar Android Apps elementen en symbolen  

11. Webinar WolframAlfa calculators  

12. Webinar Cluedospel leerstof chemie eerste jaar  

13. Webinar Microsoft apps over het Periodiek Systeem van de elementen 

14. Webinar Inzetten van Apps bij een zuur-basetitratie 

15. Webinar PHet Colorado simulatie Geometrie van moleculen 

16. Gebruik van digitale tijdschriften bij het selecteren van contexten chemie 

17. Gebruik van cartoons en memes bij chemische bindingen 

18. Periodni een tool bij redoxreacties 

19. Lesideeën bij de begrippen pH, pOH, protonen- en hydroxideconcentratie 

20. Webinar Olympiades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/240368-2/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-bereiden-van-oplossingen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-steekkaarten-de-chemische-elementen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-webquests-leerstof-derde-jaar-secundair-onderwijs/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-applets-op-de-website-vlascak/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-molview/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-kunststoffen-op-chemieleerkracht/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-videos-bij-het-deel-bouw-van-materie/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-android-apps-elementen-en-symbolen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-wolframalfa-calculators/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-cluedospel-leerstof-chemie-eerste-jaar/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-olympiades/
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A. Algemeenheden 

1. Maken van etiketten voor chemische stoffen met het dBGS programma 

In de webinar geven we eerst aan hoe je het programma dBGS vanaf de site 

www.gevaarlijkestoffen.be kan installeren. We geven stapsgewijs aan hoe je een etiket kan 

maken en welke informatie op het etiket terug te vinden is. Tenslotte geven we eveneens 

aan hoe je dit programma kan gebruiken in de klas waarbij leerlingen niet enkel de etiketten 

leren maken maar duiden we o.a. de invloed van concentratie van de stoffen op de veiligheid 

aan. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ -Website gevaarlijke stoffen: LINK 

▪ -Downloaden programma dBGS: LINK 

▪ -Etiketten op www.chemieleerkracht.be : LINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemieleerkracht.be/
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2. Gebruik van qr codes in de chemieles 

In de webinar geven we eerst aan hoe je een qr code kan maken en nadien scannen met 

zowel een smartphone als met een laptop/PC. 

Vervolgens geven we een aantal mogelijkheden aan van gebruik in de chemieles: 

▪ -Koppeling qr codes aan de video’ s van Periodic Videos 

▪ -QR codes van chemische stoffen in labo vergemakkelijkt het zoekwerk rond info 

over de chemische stoffen 

▪ -QR codes van de toegelaten chemische stoffen in de eerste graad secundair 

onderwijs 

▪ -QR codes van de steekkaarten van geleerden of van labomaterialen geeft vlug 

informatie 

Tenslotte geven we nog andere mogelijkheden aan. Met qr codes werken vergemakkelijkt 

eveneens het differentiëren in de klas. 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Info over de qr codes LINK 

▪ QR codes maken LINK 

▪ QR codes scannen met app uit Playstore  LINK 

▪ QR codes scannen met app uit Apple store LINK 

▪ QR code scannen met app uit Microsoft store LINK 
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▪ QR scannen met laptop of PC LINK 

▪ Periodic Videos met qr code  LINK 

▪ QR codes geleerden LINK 

▪ QR codes chemische stoffen eerste graad LINK 

▪ QR codes vragen spellen gedrag van water LINK 

▪ QR codes labomaterialen LINK 
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3. Welke chemische stoffen mogen leerlingen uit de eerste graad secundair 

onderwijs gebruiken? 

In de webinar geven we eerst aan wat de eindtermen – leerplannen eerste graad bepalen 

met betrekking tot het werken met chemische stoffen in de eerste graad secundair onderwijs. 

Via de COS-brochure (chemicaliën op school) geven we aan je kan te weten komen met 

welke stoffen je demo’s of leerlingenproeven kan doen in de klas. 

Aan de hand van documenten op chemieleerkracht.be bekom je eenvoudig de nodige 

gegevens van de chemische stoffen die toegelaten zijn in de eerste graad. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ De COS-brochure:  LINK 

▪  De leerplannen eerste graad SO Katholiek Onderwijs :  LINK 

▪ QR-codes van de chemische stoffen voor de eerste graad : LINK 

▪  De etiketten van de chemische stoffen voor de eerste graad: LINK 

▪  De WGK codes van de chemische stoffen voor de eerste graad: LINK     
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4. Youtube video knippen, downloaden en pdf openen op een bepaald woord of 

pagina 

In de webinar geven we aan hoe je een specifiek deel van een youtube-film dadelijk kan 

openen door de url aan te passen. We geven ook aan hoe je een youtube film offline kan 

opslaan. 

Hoe kun je een pdf op een bepaalde pagina openen of hoe selecteer je een bepaald woord 

in een pdf of word bestand? 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Een youtube op een bepaalde plaats uitknippen LINK 

▪ Offline youtube fragment LINK 

▪ pdf openen op bepaalde pagina LINK 
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5. Risico-analyse voor chemische stoffen 

In de webinar geven we aan hoe en wanneer je een risico-analyse voor te gebruiken 

chemische stoffen je kan maken. We vertrekken van het dBGS pakket wat je kan bekomen 

via de site www.gevaarlijkestoffen.be. We geven via de COS brochure aan wanneer je een 

risco-analyse moet uitvoeren. Via een aantal voorbeelden demonstreren we de werking van 

de tool om zo een risico-analyse te maken. We geven hierbij ook aan in welk geval het 

opportuun is om dit toch te doen. 

  

Een uitgebreider document vind je bij de links: Risicoanalyse 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Link gevaarlijke stoffen voor installatie LINK 

▪ LINK COS-brochure LINK 

▪ LINK Document risicoanalyse LINK 
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6. Proeven met posters 

In de webinar geven we aan hoe je  met een poster proeven kan voorstellen of hoe 

leerlingen een verslag van een proefje kunnen uitwerken met behulp van een poster. We 

geven een aantal mogelijkheden aan hoe je zo een poster kan laten maken, wat een poster 

moet bevatten om te kunnen gebruiken door je leerlingen. Belangrijk hierbij is goed 

overwegen wat onder de vorm van foto’s kan gebeuren en welke tekst nog minimaal 

noodzakelijk is. 

We illustreren dit alles aan de hand van een paar uitgewerkte posters. 

We geven verder aan welke tools kunnen gebruikt worden om zo een poster samen te 

stellen. Tenslotte tonen we ook een aantal voorbeelden van proeven met posters op 

www.chemieleerkracht.be. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Proeven met posters op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Canva: LINK 

▪ Buncee : LINK 

▪ Glogster: LINK 

 

http://www.chemieleerkracht.be/
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7. Websites en teksten vertalen 

In de webinar geven we op 4 manieren aan hoe je ofwel een stukje tekst kan vertalen vanaf 

één naar een andere taal. Verder geven we aan hoe je websites automatisch vertaald krijgt. 

Met word heb je de mogelijkheid om een stukje tekst of een heel bestand te vertalen met 

Microsoft translate. Een alternatief hiervoor is met Google translate. Een ingevoerde tekst 

wordt in de gewenste taal omgezet. Met extensies in Chrome kun je je webpagina 

automatisch laten omzetten in de gewenste taal. In de Microsoft store vind je apps om ook 

stukken tekst om te zetten in een andere taal. In de video geven we de mogelijkheden 

telkens aan en geven we ook tips om de mogelijkheden door jou of je leerlingen te 

gebruiken. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Google translate LINK 

▪ Extensies met Google Chrome LINK 

▪ Apps in Microsoft store voor translate LINK 
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8. Behandelen van chemisch vloeibaar afval in het chemielokaal 

In de webinar geven we stapsgewijs aan hoe vloeibaar chemisch afval in het labo moet 

behandeld worden. We vertrekken van de info in de COS brochure en we geven aan hoe 

een fractie moet behandeld worden op basis van de WGK code en op basis van een 

stroomschema. We doen dit aan de hand van een aantal voorbeelden. 

We geven ook info over de inzamelboxen en de bewaring van de afvalfracties in het lokaal. 

We werkten alles uit in een overzichtelijk document wat hier ook is te bekomen. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ COS-brochure LINK 

▪ Document vloeibaar chemisch afval beheer LINK 
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9. Risicoanalyse bunsenbrander 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over de bunsenbrander, gebruik van de 

bunsenbrander op chemieleerkracht.be is terug te vinden. We geven vervolgens aan hoe je 

een risicoanalyse kan opstellen voor het gebruik van de bunsen: Wat zijn de mogelijke 

gevaren? Wat zijn de preventieve maatregelen? Hoe optreden bij nood? We stelden zelf een 

risicoanalyse op die je kan downloaden via de webinarpagina. Vervolgens geven we de link 

naar een werkwijze om op de juiste manier een bunsenbrander aan te steken en een 

oplossing in een proefbuisje met de bunsenbrander te verwarmen. Je vindt ook een 

uitgebreide evaluatietool terug. We geven tenslotte nog de link en info over de temperaturen 

in de vlam van een aangestoken bunsenbrander via een videolink. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Poster risicoanalyse bunsenbrander LINK 

▪ Checklist welzijn op werk LINK 

▪ De bunsenbrander op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Wist je dat? De bunsenbrander LINK 

▪ Video gebruik van bunsenbrander LINK 

▪ Video verhitten van een proefbuis met bunsen LINK 

▪ Video over temperaturen in bunsenbrander LINK 

▪ Aansteken van bunsenbrander evalueren LINK 

▪ Verhitten van een vloeistof met bunsenbrander LINK 
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10. Gebruik van rubrics en Classdojo 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project is terug te vinden op 

chemieleerkracht. We geven hoe je met software een rubrics kan opstellen. Vervolgens 

geven we 17 voorbeelden van rubrics aan bij het evalueren van vaardigheden en attituden in 

de klas. 

De rubrics zijn te koppelen aan Classdojo. We geven aan hoe je snel en overzichtelijk kan 

rapporteren en hoe je het evalueren van de rubrics makkelijk kan rapporteren met Classdojo. 

Hoe verder de rubrics en classdojo tonen we via een aantal verwijzingen. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Zelf rubrics maken – Nederlandstalige site LINK 

▪ Zelf rubrics maken alternatief1 

▪ Zelf rubrics maken alternatief2 

▪ Extra info over rubrics LINK 

▪ Classdojo LINK 

▪ Handleiding Classdojo LINK – Nederlandstalige site LINK 
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B. Projecten 
1. STEM-project Afvalwaterzuivering 

Het STEM-project kan ingezet worden in zowel de laatste graad lager onderwijs, de eerste 

en tweede graad secundair onderwijs. 

Het project waarbij invalshoeken biologie, fysica, chemie en techniek wordt aangewend is 

zowel een leer- als doeproject. 

Leerlingen leren (elk op hun niveau) info over het watergebruik, afvalwater en het zuiveren 

van afvalwater. 

Aan de hand van een modellen (voor elk van de aangegeven graden) waarvan het 

stappenplan terug te vinden zijn, wordt het traject van water gesimuleerd. Via proeven 

(ammoniumgehalte, helderheid, zuivering via scheidingstechnieken, nitrietgehalte) kan de 

recyclage van het water worden onderzocht. 

Via extra opdrachten (scheidingsschema’s, waterzuiveringsfles, rioolrace strip, bordspel) 

worden de inhouden zeer actief gebracht. Het project kan een bezoek aan een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie voorafgaan. 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ 1, Bundel 
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▪ 2, Vragen van spel 

▪ 3, Het spel 

▪ 4, Werkbundel leerlingen tweede graad 

▪ 5, Werkbundel leerlingen eerste graad 

▪ 6, Werkbundel leerlingen lager onderwijs 

▪ 7, Opdracht doehoek 

▪ 8, Opdracht leerhoek 

▪ 9, Opdracht leeshoek 

▪ 10, Opdracht speelhoek 

 Strip De rioolrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2014/11/algemene%20bestanden_waterzuiveringsstation_Opdrachtkaarten%20bij%20de%20hoeken_OPDRACHT%20DOEHOEK.pdf
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2. Het STEM-project Waterstofgas 

In de webinar stellen we het project voor vooral in te zetten eind eerste graad of tweede 

graad secundair onderwijs. De invalshoeken zijn vooral vanuit chemie en techniek. 

Via de inhoudstafel geven we aan wat besproken wordt en geven we meer duiding over de 

voorgestelde proeven en onderzoeken. Naast de experimenten wordt alle info ook 

inhoudelijk gekaderd. Vooral de aspecten waterstofvorming, waterstofopslag en 

waterstofgebruik worden besproken. We geven ook extra info over nuttige links en 

bijkomende info terug te vinden op chemieleerkracht.be 

0 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ 1. Project “Waterstofgas” op chemieleerkracht.be LINK 

▪ 2. Info over vorming van waterstofgas LINK – LINK – LINK 

▪ 3. Info over de opslag van waterstofgas LINK – LINK 

▪ 4. Brandstofcel LINK –  

▪ 3. Info bioreactor LINK 

▪ 4. Info brandstofcel autootje LINK 

▪ 5. Bijkomende info rond het project op chemieleerkracht.be LINK 
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3. Inkleurmodel en conceptmaps gebruiken bij interdisciplinaire projecten 

In de webinar geven we eerst aan waar je voorbeelden terugvindt van interdisciplinaire 

projecten op chemieleerkracht.be waar het inkleurmodel en een conceptmap worden 

gebruikt. Vervolgens duiden we het voordeel, het hoe en wanneer aan van een inkleurmodel 

en een conceptmap bij de uitwerking van een interdisciplinair project. Aan de hand van 

voorbeelden geven we aan hoe je dit in een bundel van het interdisciplinair project kan 

opnemen en vooral kan aanwenden in de klas bij de uitvoering van het interdisciplinair 

project. We geven hierbij heel concrete tips. Tenslotte duiden we bronnen aan voor verdere 

achtergrondinformatie voor de tools en hoe je bijvoorbeeld zo een inkleurmodel kan maken. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Koppeling met chemieleerkracht LINK 

▪ Info inkleurmodel LINK 

▪ Conceptenmap maken LINK 

▪ Conceptenmap cloud LINK 
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4. Project cosmetica Chemie-natuurwetenschappen – STEM 

In de webinar stellen we het project Cosmetica voor. 14 bereidingen van cosmeticaproducten 

worden voorgesteld. Aan de hand van een video kan stapsgewijs gekeken worden hoe de 

bereidingen verlopen. Het project kan zeker uitgevoerd worden in eerste of tweede graad. 

De handelingen zijn vrij eenvoudig en de nodige producten zijn ongevaarlijk. 

In de webinar geven we aan hoe het project kan uitgevoerd worden, welke producten dat je 

nodig hebt. We vermelden ook andere cosmeticaprojecten van der Hedinger, STEM project 

cosmetica op chemieleerkracht en het project “Mooi en Cool met chemie”. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Project cosmetica op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Het bereiden van Tandpasta FILM Link 

▪ Het bereiden van reinigingsmelk Film link 

▪ Het bereiden van tonic Film link 

▪ Het bereiden van douchegel Film link 

▪ Het bereiden van deodorant Film link 

▪ Het bereiden van dagcrème Film link 

▪ Het bereiden van acné crème Film link 
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▪ Het bereiden van bodymilk Film link 

▪ Het bereiden van shampoo voor blond haar Film link 

▪ Het bereiden van lippenbalsem Film link 

▪ Het bereiden van oogschaduw Film link 

▪ Het bereiden van lichaamspeeling Film link 

▪ Het bereiden van bruisballen Film link 

▪ Het bereiden van handcrème Film link 

▪ Extra: STEM project LINK 

▪ De chemiebende : Mooi en cool met chemie LINK 
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5. Project vanuit uitdagingen 

In de webinar geven we aan waar je projecten vanuit uitdagingen terugvindt op 

chemieleerkracht.be. We geven aan hoe je zo een project kan organiseren in je klas. Aan de 

hand van een voorbeeld: endotherme reactie geven we aan hoe je een aantal parameters 

kan veranderen en hoe deze dan in groep kunnen bestudeerd worden om te kijken wat hun 

effect zijn. Leerlingen kunnen in groep zelf voorstellen doen om de invloeden op de 

temperatuurdaling te onderzoeken. Tenslotte kan dit samengebracht worden in een 

groepsopdracht. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Projecten met uitdagingen op chemieleerkracht LINK 

▪ Project laagste temperatuur LINK 

▪ Project Gelcoldpack LINK 

▪ Project Faraoslang LINK 
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6.  STEM-project bioplastics  

In de webinar stellen we het project bioplastics voor. We beginnen met de aanduiding waar 

je het project vindt op chemieleerkracht en waar nog andere experimenten over bioplastics 

terug te vinden zijn. Het project vertrekt van het begrip eigenschappen. We geven aan hoe je 

via bereiding van een zetmeelfolie de invloed van samenstelling op de eigenschappen van 

het product kan beïnvloeden. We geven aan hoe modellen dit voorstellen en geven tevens 

via projecten aan hoe verwerking- en bewerking ook een effect hebben op de 

eigenschappen van een kunststof. Tenslotte wordt aangegeven hoe met een lastenboek een 

geschikte kunststof kan worden gebruikt voor het maken van een bepaalde toepassing. 

 In het project geven we ook aan hoe via evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes de 

vooruitgang in het project door de leerlingen kan worden opgevolgd. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Het STEM-project bioplastics op chemieleerkracht.be LINK 

▪ HET project in word LINK 

▪ Fiches PlastIQ LINK – Lesmateriaal  LINK 

▪ Proeven met bioplastics op chemieleerkracht LINK 
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7. Cluster fruit 

In de webinar geven we eerst aan waar je het materiaal over het Clusterproject fruit kan 

terugvinden op chemieleerkracht. Het project kan ingezet worden in de eerste graad in de 

cluster natuur, ruimte en techniek. Aan de hand van onderzoeksvragen worden 

groeivoorwaarden, transport en consumptie van fruit besproken en dit aan de hand van 

talrijke werkvormen, experimenten en realisaties. De leerlingen- en leerkrachtenbundels zijn 

opgesteld om zo in de klas te gebruiken. 

Gekoppeld zit ook een bookwidgets voor het ganse project wat goed kan ingezet worden als 

zelfstandige verwerkingstool. 

In de webinar geven we aan op welke manier het project kan ingezet zijn, hoe je dit kan 

organiseren en hoe je de leerwinst kan evalueren. We maakten ook gebruik van het 

inkleurmodel en een conceptmap. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Leerkrachtenbundel project LINK 

▪ Leerlingenbundel project LINK 

▪ Ios applet klimaatberekening LINK 

▪ Bookwidget LINK 
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8. CSI project: Geheime boodschappen 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over de bunsenbrander, gebruik van de 

bunsenbrander op chemieleerkracht.be is terug te vinden. We geven hoe je met de 7 

experimenten een soort Cluedospel kan organiseren waarbij leerlingen telkens een code 

dienen te ontcijferen met elke experiment. Uiteindelijk kan de dader uit het Cluedospel 

worden gevat. De geheime boodschappen steunen op verschillende reactievormen: 

redoxreacties, zuur-basereacties, complexreacties, analyse…. Met dit project wordt een 

vergelijking gemaakt tussen deze reacties. 

We duiden aan hoe je het project in de klas kan aanbrengen en welke leerinhouden je 

hiermee kan illustreren. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ CSI project geheime boodschappen LINK 

▪ Alternatieven rond geheime boodschappen LINK 
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9. Project Faraoslang 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. We geven hoe je het experiment de Faraoslang kan gebruiken als project in 

de klas. Via de proef kunnen leerlingen zelf op zoek gaan naar recepten, kunnen ze 

gemaakte hypothesen toetsen, kunnen ze het effect van een parameter op de 

proefuitvoering, …. onderzoeken. 

In het project geven we een mogelijke strategie aan waarvan kan vertrokken worden als het 

project in de klas wordt uitgevoerd. We geven suggesties aan hoe organiseren en evalueren. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Project de faraoslang LINK 

▪ De langste faraoslang  uitdaging LINK 

▪ Video’s:Coppens LINK 

▪ Factoren die een invloed hebben op de lengte van de faraoslang 

▪ Alcohol LINK 

▪ Rijsmiddel LINK 

▪ Suiker LINK 

▪ Samenstelling LINK 
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10. STEM-project kaas 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. Na een theoretische benadering van de samenstelling van melk en het 

productieproces worden aan de hand van experimenten en realisaties kaas geïntroduceerd. 

We geven uitleg over de gehanteerde pakketten en info over hoe bekomen. We gaan in op 

de bereiding van kaas, het maken van een kaaspers, melk als basis voor een bioplastics en 

hoe een troebelheidsmeter kan worden gemaakt worden. We vonden bijna 70 verschillende 

kaasrecepten met bijhorende video’s. We geven tips hoe je het project in de klas kan 

brengen, hoe organiseren, hoe timen en hoe eventueel evalueren. Via een spel tonen we 

hoe je info over de kaassoorten in de klas kan brengen. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Bundel op chemieleerkracht.be LINK – presentatie LINK 

▪ Kit Carolina BioKits: pakket voor in de klas LINK 

▪ Brouwland: startpaketten LINK + zuivelverwerking LINK 

▪ Videofragmenten kaas Vb1 – Vb2 – vb3 – animatie stremmen vb 

▪ Kwalitatieve analyse van melk LINK 

▪ Kazen met elkaar vergelijken via de link Lekker van bij ons LINK 

▪ Steekkaarten om de kazen met elkaar te vergelijken LINK 

▪ Kaartjes voor kaasspel LINK – LINK 

▪ 63 productieprocessen kaas LINK 

▪ Bioplastics LINK melk 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/STEM-project-kaas.pdf


27 
 

C. Webinars over leerinhouden chemie 
1. De geleerden op chemieleerkracht.be 

In de webinar geven we eerst aan waar je de info over geleerden terugvindt op 

chemieleerkracht.be. We duiden aan hoe je de link naar de tijdslijn kan aanwenden. Aan de 

hand van een voorbeeld geven we aan welke interessante links we maakten naar info over d 

 

e geleerden. We gaven ook een top videoreeks die je zeker goed kan gebruiken in de klas. 

Tenslotte geven we aan hoe je info over geleerden kan samenstellen via Glogster en hoe je 

info over geleerden op Glogster kan aanwenden. 

We geven ook aan hoe je de info over de geleerden in de klas kan inzetten. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ 1, Chemieleerkracht.be LINK 

▪ 2, De tijdslijn LINK 

▪ 3, Informatie over bijvoorbeeld Niels Bohr LINK 

▪ 4, Video’s 

must:  Einstein – Curie – Lavoisier – Heisenberg – Mendelejev –  de Broglie 

▪ 5. Gebruik van Glogster LINK 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bm2WievRZWA
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2. Nederlandstalige sites met proeven voor in de klas (tweede en derde graad) 

In de webinar bespreken we 5 Nederlandstalige websites met een hele reeks uitgewerkte 

experimenten goed bruikbaar in de klas. We bespreken de sites: thuisexperimenteren, 

vanmaeseren, proeven van RUGroningen, veiligpracticum en proeven van UGent. 

We duiden telkens welke info je terugvindt en hoe je deze in de klas kan aanwenden. 

Gekoppeld aan veiligpracticum duiden we ook de proeven van NVON en van de Toa-site 

aan. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ 1,Thuisexperimenteren    LINK 

▪ 2, Vermaseren    LINK 

▪ 3, RUG universiteit    LINK 

▪ 4, Veiligpracticum    LINK + Toatips   LINK  + NVON  LINK 

▪ 5, Ugent     LINK1 – LINK2 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nvon.nl/leswerk#filter=eyJjbGFzc3dvcmsiOnt9fQ==
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3. Bereiden van oplossingen? 

In de webinar geven we info over de werkwijzen bij de bereiding van de oplossingen. We 

selecteerden reeds 89 bereidingen van indicatoren voor: 

-zuur-basereacties 

-neerslagreacties 

-redoxreacties 

-identificatie van kationen en anionen 

-identificatie van organische stoffen of organische stofklassen. 

-kleurstoffen voor microscopie 

Speciale aandacht geven we aan de bereidingswijze van een universele pH indicator. We 

geven verder aan waar je op chemieleerkracht.be nog informatie vindt over de gebruikte 

vaste stoffen. 

Tenslotte tonen we een simulatie rond het identificeren van anionen en kationen 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Bereiden van oplossingen – indicatoren op chemieleerkracht LINK 

▪ Info over de vaste stoffen op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Simulatie rond identificatiereacties LINK 
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4. Chemische elementen 

In de webinar geven we eerst aan waar de info over chemische elementen uit het pse terug 

te vinden is op www.chemieleerkracht.be. 

Vervolgens bespreken we de algemene info: tijdslijn, afkomst namen, plaats van ontdekking, 

de ontdekker. 

Voor elk van de 118 elementen is een steekkaart uitgewerkt met links naar interessante 

websites en dit naar de webpagina van het element zelf. De links kunnen globaal ingedeeld 

worden in info: 

▪ -eigenschappen van de elementen en de stoffen waaruit ze zijn opgebouwd 

▪ -video’s en foto’s over de elementen en hierbij ook experimenten 

▪ -cartoons van de elementen 

▪ -elektronenconfiguraties, info over plaats van het element 

De linken gaan naar Nederlandstalige en hoofdzakelijk Engelstalige sites. 

Aan de hand van een voorbeeld wordt een overzicht gegeven van de bekomen informatie en 

wordt aangegeven op welke manier de rubriek steekkaarten chemische elementen in de klas 

kan worden gebruikt. 

 

Presentatie:   LINK 
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Bronnen En Tools: 

▪ Steekkaarten chemische elementen: LINK 

▪ Wikipedia LINK 

▪ Periodic Video’s: LINK 

▪ Periodic Table: LINK 

▪ Webelements: LINK 

▪ Periodiek Systeem: LINK 

▪ Cartoons Buzzfeed : LINK 

▪ Royal Society Chemistry: LINK 

▪ Elektronenconfiguratie: LINK 

▪ WolframAlfa: LINK 

▪ Chemicool: LINK 

▪ Thoisoi: LINK 

▪ Wetenschapforum: LINK 

▪ Superprof: LINK 
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5. Webquests over de leerstof derde jaar secundair onderwijs 

In de webinar geven we eerst korte info over www.bookwidgets.com. Vervolgens geven we 

de doelstellingen bij de opdracht en geven een overzicht van de uitgewerkte lessen. 

 

We geven tevens de links voor zowel de leerlingen- als de leerkrachtenversie van alle 

verwerkte quizzen, webquests. 

In een tweede deel geven we info over de opbouw van elke uitgewerkte les met: 

▪ -verwondering 

▪ -herhaling 

▪ -theorievorming 

▪ -evaluatie-elementen 

▪ -toets 

▪ -extra’s: labo, contexten, toepassing video’s, spellen… 

  

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ 1, Link naar bookwidgets 

▪ 2, De webquests chemie derde jaar : leerlingenversie 

▪ 3, De webquests chemie derde jaar: leerkrachtenversie 

▪ 4, Alle bookwidgets links leerkrachtenversie 

https://www.bookwidgets.com/
https://www.bookwidgets.com/play/BQPXBP?teacher_id=6268783509372928
https://www.bookwidgets.com/play/BQPXBP?teacher_id=6268783509372928
https://www.bookwidgets.com/play/BQPXBP?teacher_id=6268783509372928
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/bookwidget-derde-jaar-chemie/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2020/12/Bundel-met-alle-links-van-de-bookwidgets.pdf
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6. Applets op de website Vlascak.cz 

In de webinar geven we eerst een overzicht van de aanwezige applets van de site. Het gaat 

over hoofdzakelijk fysische simulaties. Vooral voor de onderwerpen atoombouw, elektrolyse, 

ionisatie- dissociatie  en over items rond radioactiviteit zijn er goed bruikbare tools. 

Zo kun je met de applets atoombouw de modelverfijning – gekoppeld aan de experimenten 

bespreken vanaf Dalton via Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld tot Schrödinger. Ook 

wat radioactiviteit is, welke stralen er voorkomen, wat het effect van straling tot 

halfwaardetijd, radioactieve reeksen en tenslotte verschil tussen kernsplitsing en kernfusie 

kan achtereenvolgens via de applets worden aangebracht in de klas. 

 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ De website www.vlascak.cz 

▪  Applets apple store 

▪ Applets play store 

▪ Applets microsoft store 
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7. Molview 

In de webinar geven we eerst aan waar de info over molview terugvindt. Verder komt de 

werking van de tool uitgebreid aan bod. We geven hierbij o.a. aan hoe je een movie kan 

maken van molview. We geven aan waar je info over de tool terugvindt op 

chemieleerkracht.be. 

Uiteindelijk sommen we een aantal mogelijkheden van molview op in de klas. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Molview.org     LINK 

▪ Modellen in de chemieles:  info op www.chemieleerkracht.be   LINK 

▪ Voorbeeld op chemieleerkracht.be  LINK 

 

 

 

 

 

http://www.chemieleerkracht.be/
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8. Kunststoffen op chemieleerkrachten 

In de webinar geven we eerst aan waar de info over kunststoffen via de steekkaarten 

terugvindt op chemieleerkracht.be. We geven hierbij aan welke interessante info we aan de 

20 kunststoffen hebben gekoppeld. We geven hierbij info hoe je dit kan aanwenden in de 

klas. De chemische industrie verdeelde in het verleden een aantal lespakketten. We 

overlopen hierbij de belangrijkste bronnen. 

Op chemieleerkracht vind je verder nog heel veel experimenten, filmfragmenten over 

kunststoffen. Starten met een filmfragment over de eerste kunststoffen kan een leuke start in 

de klas zijn. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Steekkaarten kunststoffen op chemieleerkracht  LINK 

▪ Vink.nl LINK 

▪ Info van PlastIQ  LINK 

▪ Info van WSVKunststoffen LINK 

▪ Film bakeliet LINK 

▪ Film nylon LINK 
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▪ Film Polyetheen LINK 

▪ KIKOV-project LINK 

▪ Zaak Polly Meer LINK 

▪ Mooi en Cool met chemie LINK 

▪ Proeven kunststoffen op chemieleerkracht LINK 

▪ Filmfragmenten Slime LINK 
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9. Video’s bij Bouw van Materie hoofdstuk 

In de webinar doen we een voorstel van goede youtube video’s die in te zetten zijn bij het 

hoofdstuk bouw van materie: wat is chemie? Stofeigenschappen – mengsels – 

scheidingstechnieken – analysereacties – metalen en niet-metalen – onderscheid stof, 

molecule, atoom. We doen suggesties hoe je deze video’s kan aanwenden bij de bespreking 

van deze items als alternatief voor experimenten. Tenslotte tonen we verder waar je op 

chemieleerkracht.be andere video’s terugvindt die in te zetten zijn bij het thema: Bouw van 

materie. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Video’s op www.chemieleerkracht.be LINK 

▪ Wat is chemie? LINK 

▪ Aggregatietoestanden en fasenovergangen LINK 

▪ Mengsels LINK – LINK 

▪ Scheidingstechnieken LINK 

▪ Analysetechnieken LINK – LINK – LINK 

▪ Metalen en niet-metalen LINK 

▪ Stoffen, moleculen, atomen LINK 
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10. Android Apps over elementen en symbolen 

In de webinar bespreken we 4 Android Apps die kunnen ingezet worden bij het studeren van 

elementen en symbolen op een speelse wijze. De vorderingen van de leerlingen kunnen 

gevolgd worden door eventueel een printscreen van de score. Leerlingen kunnen op 

verschillende manieren via de symbolen de elementen bestuderen of omgekeerd. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Apps in Android chemie hst1 LINK 

▪ Periodic System quiz LINK 

▪ Chemische symbolen quiz LINK 

▪ Chemische symbolen quiz2 LINK 

▪ Elements LINK 
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11. WolframAlfa calculators 

In de webinar geven we eerst aan waar je alle info terugvindt over wolfram alfa. We 

selecteerden alle calculators m.b.t. chemie en plaatsen dit ingedeeld bij chemiebegrippen via 

embedded links en via links. We geven aan hoe dat deze calculators kunnen aangewend 

worden. Aan de hand van een aantal werkblaadjes tonen we de mogelijkheden. 

We selecteerden op een handige manier de belangrijkste mogelijkheden. Tenslotte geven 

we aan dat ook voor andere onderwijsvakken: wiskunde, biologie, fysica, techniek, 

economie…. eveneens bruikbare widgets te gebruiken zijn. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ WolframAlpha.com widgets LINK 

▪ Chemische calculator embedded in op chemieleerkracht LINK 

▪ Chemische calculators op chemieleerkracht LINK 

▪ Werkblaadjes: 

▪ Bouw van materie LINK 
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▪ Bouw van atomen LINK 

▪ Chemische reacties LINK 

▪ Chemisch rekenen LINK 

▪ Anorganische stoffen LINK 

▪ Neutralisatiereacties LINK 
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12. Cluedospel leerstof eerste jaar chemie 

In de webinar stellen we het cluedospel voor waar alle leerstof van het eerste jaar chemie op 

een uitdagende manier wordt voorgesteld. Je vindt 15 labo’s, oefeningen en opdrachten om 

uiteindelijk de moordenaar, moordwapen en plaats delict te zoeken. Je dient telkens een 

opdracht gegeven door de moordenaar op te lossen is en uiteindelijk bekom je dan de 

oplossing. De opdrachten gaan over de leerstof van het derde jaar en de leerkracht kan bij 

behandeling van een inhoud de opdracht aan de leerlingen geven. Opdrachten rond 

mengsels, scheidingstechnieken, bouw van zuivere stoffen, atoommodellen, het PSE, 

chemisch rekenen…. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Op chemieleerkracht.be LINK 
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13. Microsoft apps voor Periodiek Systeem van de elementen 

In de webinar geven we aan een greep aan van apps rond het Periodiek Systeem in de store 

van Microsoft. We geven aan wat de mogelijkheid van elke app is en geven voorstellen hoe 

je deze apps in de klas kan gebruiken. Je vindt in de webinar alle info om de apps op je 

laptop, PC of smartphone te brengen. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Microsoft apps periodiek systeem LINK 

▪ Periodiek systeem der elementen LINK 

▪ Periodiek systeem LINK 

▪ Elementen: periodiek systeem LINK 

▪ Model Periodic Table LINK 

▪ Periodic Table LINK 
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14. Gebruik van Apps bij zuur-basetitraties 

In de webinar geven we aan op welke manier en welke apps kunnen gebruikt worden bij een 

zuur-basetitraties. We sommen geschikte tools op bij het voorbereiden (wat is titreren? Wat 

is de theoretische achtergrond?) – bij het berekenen (pH waarden, pH curven) – bij het 

meten in het labo – bij het verwerken van de bekomen resultaten (Rekenapp) en 

interpreteren van de resultaten (app rond invloeden op titratiecurve, zoeken van een 

geschikte indicator) – bij het simuleren bij de titratie. 

Aan de hand van de zuur-basetitratie van tafelazijn met een logoplossing geven we aan hoe 

je deze apps allemaal kan inzetten. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Document verslag LINK 

 

 

 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/wp-content/uploads/2021/01/Les-De-neutralisatiereactie-1.pdf
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15. PHet colorado simulatie: Geometrie van moleculen 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over de simulatie op chemieleerkracht.be 

is terug te vinden. We tonen eerst de mogelijkheden van de simulatie. Vervolgens werken we 

via een werkblad een voorbeeld uit hoe je deze simulatie in de klas kan brengen waarbij 

leerlingen zelf op zoek gaan naar informatie over de mogelijke geometrische vormen van 

moleculen. Eerst krijgen ze alle nodige informatie en vervolgens kunnen ze de leerinhoud 

aan de hand van oefeningen instuderen. 

We hebben nog een alternatief werkblad uitgewerkt. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ pHet colorado Moleculaire vormen van moleculen LINK 

▪ Werkblad op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Extra werkblad op PhetColorado LINK 

▪ Extra werkblad op chemieleerkracht.be LINK 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

16. Gebruik van digitale tijdschriften voor contexten 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. We geven aan hoe je in de klas deze artikels kan aanwenden. We overlopen 

de lijst van de digitale tijdschriften en geven kort aan wat en waar de verschillende artikels 

terug te vinden zijn. We kozen tot nu enkel voor Nederlandstalige tijdschriften. De artikels 

koppelden we aan een chemiebegrip welke aan bod komt in het secundair onderwijs. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Link op chemieleerkracht  LINK 

▪ Sync LINK 

▪ Mijmeringen LINK 

▪ Breaking Science LINK 

▪ EOS LINK 

▪ Nemokennislink LINK 

▪ C2W LINK 

▪ Webinet LINK 
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17. Gebruik van cartoons bij chemische bindingen 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. Cartoons kan je op verschillende manieren gebruiken bij het aanbrengen 

van chemische begrippen. We geven eerst een overzicht van mogelijkheden. Voor 

chemische bindingen geven we verder aan hoe je de cartoons bijvoorbeeld kan inzetten bij 

de drang van elementen om bindingen te vormen, om een onderscheid te maken tussen 

soorten chemische bindingen, onderscheid tussen een niet-polaire en een polaire 

atoombinding…. Leerlingen kunnen met deze cartoons de belangrijkste kenmerken van 

chemische begrippen op een visuele en soms ook grappige manier leren kennen. 

We stellen ook de site compoundchem voor. 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Cartoons elementen op chemieleerkracht LINK 

▪ Cartoons chemische bindingen op chemieleerkracht LINK 

▪ Compoundchem LINK 
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18. Redoxreacties en periodni 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. De tool Periodni geeft onder andere de mogelijkheid om van alle elementen 

in een verbinding de oxidatiegetallen te geven. Je hebt ook een tool waarbij in verschillende 

stappen redoxreacties worden gebalanceerd. Tenslotte vind je ook een onuitputtelijke lijst 

van redoxpotentialen bij deelreacties. 

We stellen ook een site voor met een zeer ruimte batterij aan te balanceren 

reactievergelijkingen met oplossing. Ideaal om leerlingen te laten oefenen. We stellen ook 

een alternatieve tool voor periodni voor. 

 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Op Chemieleerkracht.be LINK 

▪ Bepalen van oxidatiegetal LINK 

▪ Ion-elektronmethode: LINK 

▪ Wijzigingen van oxidatiegetal LINK 

▪ Link voorbeelden chemische reacties balanceren LINK 

▪ Maximale lijst redoxpotentialen LINK 
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19. Lesideeën bij pH pOH protonen- en hydroxideconcentratie 

In de webinar geven we eerst aan waar informatie over het project op chemieleerkracht.be is 

terug te vinden. De begrippen kun je met verschillende werkvormen aanbrengen. Leerlingen 

hebben misschien een bepaalde voorkeur hoe de begrippen in de klas worden uitgelegd of 

hoe ze de begrippen willen studeren. Van cursus, tot videofragmenten, 

bookwidgetsoefeningen, simulaties, experimenten, oefenvideo’s….. op verschillende 

manieren kunnen begrippen worden aangebracht. We geven hier een overzicht van deze 

werkvormen en geven voorstellen hoe aan te wenden in de klas. 

Uiteindelijk kan de leerling zelf de voorkeur maken… 

 

  

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Leerinhoud LINK 

▪ Lesvideo’s LINK1 – LINK2 – LINK3 

▪ Presentatie LINK 

▪ Wikipedia LINK 

▪ Oefeningen + Video LINK 

▪ Proeven LINK1 – LINK2 – LINK3 

▪ Testen bookwidgets LINK1 – LINK2 

▪ Simulatie LINK – werkblad LINK 

▪ Wikiwijs LINK 
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20. Olympiades 

In de webinar geven we info over de Chemie en natuurwetenschappen Olympiades. We 

hebben de Olympiades van meer dan 20 landen verzameld. Al een paar duizend vragen 

hebben we vertaald en vind je op chemieleerkracht. We geven aan hoe je dat zelf kan doen. 

De vragen zijn goed te gebruiken bij de voorbereiding van OLympiades, ingangsexamens en 

eventueel als inspiratie bij het opstellen van toetsen of opdrachten. 

We overlopen de buitenlandse links en duiden aan hoe je deze batterij van vragen kan 

gebruiken. 

 

Presentatie:   LINK 

 

Bronnen En Tools: 

▪ Links naar Olympiades op chemieleerkracht.be LINK 

▪ Links naar uitdagende vragen op chemieleerkracht LINK 

▪ Link naar usolvit LINK 
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