
Vrijdag 20 mei 2022

Filip PonceletStudenten Chemie OF2



Dagindeling
• 9u45u - 11u00: Onthaal - Programma - INHOUD

• 11u00 – 11u30: Ronde 1

• 11u30 – 12u00: 
▪ VOOR GROEP1/2/3: middagmaal vanaf 11u30 tot 12u45: Ronde2

▪ VOOR GROEP4/5: Ronde2; middagmaal vanaf 12u tot 13u15

• 13u15 – 13u45: Ronde3

• 13u45 – 14u15: Ronde4

• 14u15 – 14u30: Pauze

• 14u30 – 15u00: Ronde5

• 15u00 – 15u30: Ronde6



Map 

• 1. Etiket : naam – school – startgroep

• 2. Bundel +  LINKS BOOKWIDGETS + Digitale bestanden

• 3. Groepsindeling

• 4. Maaltijdbon: 
▪ soep/brood – middagschotel – nagerecht – drank

• 5. Aanwezigheidsattest

• 6. Evaluatieformulier







Educatieve Bachelor Secundair 
onderwijs: CHEMIE

Bevoegdheid : Natuurwetenschappen + CHEMIE + STEM !!!

LINK

https://www.ucll.be/nl/bachelor/secundair-onderwijs/diepenbeek/chemie


EBSecundair Onderwijs 
in UCLL Diepenbeek         



Vakkencombinaties met 
CHEMIE

• Wiskunde

• Aardrijkskunde

• Nederlands

• Gezondheidsopvoeding

• LO

• MO

• Elektriciteit

• Biologie

• Fysica

• Informatica

• Frans

• RK Godsdienst

• Islam. Godsdienst

• PO



Onderwijsbevoegdheden

Bron: onderwijs Vlaanderen



Eerste graad SO

Tweede graad SO

-Natuurwetenschappen
-Natuur/Ruimte/Techniek
-Basisopties Moderne talen/Wetenschappen – STEM wetenschappen/techniek -Sport

Chemie/Labo in natuurwetenschappen – biotechnische wetenschappen -
biotechnieken:
-Doorstroom finaliteit :

NatWet: domeinoverschrijdend ASO : basis – verdiepend - cesuur
NatWet: domeingebonden TSO 

Biotechnische wetenschappen – biotechnieken
Natuurwetenschappen:
-Dubbele finaliteit TSO/KSO
Chemische invalshoek:

Biotechnologische wetenschappen --- STEM
( Labotechnieken )



Opbouw vak: CHEMIE

• 1ste jaar:   CHEMIE

• 2de jaar:    CHEMIE + basis biologie – fysica

• 3de jaar:     CHEMIE + natuurwetenschappen + STEM
(didactiek)                               GO³ - project                                                                          

VAKSTUDIE + OEFENINGEN
LABO ATELIER + STAGE

Van chemie – via Nat Wet – tot STEM



www.chemieleerkracht.be

http://www.chemieleerkracht.be/


Filip Poncelet

Docent chemie lerarenopleiding UCLL Diepenbeek

Verantwoordelijke Chemieleerkracht.be

Filip.Poncelet@ucll.be

De website www.chemieleerkracht.be

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


Youtube kanaal

https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-

FRA

https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-FRA


Facebook-kanaal



UITLEENPLAATS



Spellen inhoud 
Derde jaar

Spellen inhoud 
Vierde jaar

Spellen inhoud ganse 
Derde jaar

EscapeRoom
Atoommodellen

EscapeRoom
Samengestelde stoffen



WERKVELD STUDENTEN/STAGE

CHEMIE     NATUURWETENSCHAPPEN   STEM

LEERLINGEN GEÏNTERESSEERDEN

WEBSITE    FACEBOOK  YOUTUBE   UITLEENPLAATS





Over ons Steekkaarten Experimenten Spellen Film

-Startpagina
-Contact
-Wat is 
chemieleerkracht?
-Navormingen
-Chemie in UCLL

-Steekkaarten begrippen alfabetisch
-Steekkaarten begrippen chr,
-Steekkaarten stoffen alfabetisch
-Steekkaarten stoffen stofklassen
-Steekkaarten kunststoffen
-Modellen van stoffen
-Steekkaarten geleerden
-Steekkaarten elementen
-Wist je dat?
-Steekkaarten lesideeën 
-Webinars
-Didactische materialen
-Stappenplannen – schema’s

-Chemieproeven 
chronologisch
-Chemieproeven alfabetisch
-Gefilmde proeven
-Chemieprojecten
-STEM-projecten
-Bereiden van indicatoren

-Spellen chronologisch
-Overzichtsspellen
-Escape Rooms
-Zoektocht
-Kaart + blokken

-Fragmenten bij begrippen
-Proeven op You Tube
-Lesvideo’s op You Tube 
-Eigen lesvideo’s
-Oefeningenvideo’s  You Tube
-Eigen oefenvideo’s
-Filmpjes van proeven voor thuis

ICT Contexten Extra’s Labo Bronnen

-Quizzen (bookwidgets)
-Bookwidgetlessen
-Animaties-simulaties
-Web2.0  chemie
-Web2.0 in de klas
-Apps chemie
-Apps in de klas
-Ipad lessen
-Android apps chemie
-Android apps in de klas
-Microsoft apps  chemie

-Cartoons chemie en …..
-Cartoons begrippen
-Belangrijke chemische stoffen
-Chemie in het dagelijks leven
-Chemie en bedrijven
-Productieprocessen
-Chemie en beroepen

- Leerplannen
- Proeven lager onderwijs
- Nieuwsbrieven
- Chemie en kinderen

-Laboreglement
-Labomaterialen
-Labotechnieken
-Spellen veiligheid
-Ipad in lab
-Corrosie en brandbaarheid
-Geleidbaarheid- elektrolyse

-Websites inhoud
-Chemie- en 
wetenschapsinitiatieven
-Websites experimenten
-Handboeken chemie experimenten
-Inspiratie
-Software
-Chemische calculators
-Info met wolfram



Schatten

• Didactische materialen

• Webinars

• Lesvideo’s + oefeningen collega leerkrachten

• Info via wolfram - software

• Apple apps chemie

• Bordspellen

• Gegevens elementen

• Chemie- / STEM-projecten

• Inspiratie 

• Kaart/blok + didactische materialen



Didactische materialen:
schema’s-stappenplannen-tabellen

Lijst van oxidatiegetallen

Mengsels

Soorten scheidingstechnieken

Stappenplannen balanceren

Elektronenconfiguratie
Alle elementen

Machten van 10

Geleerden mbt atoombouw

Diagonaalregel 

Samenstelling van alle elementen
Tendensen in PSE

Energetische aspecten bij een chemische reactie

Formules bij chemisch rekenen

Schema’s omzetten van formules

Reactiepatronen

Indeling anorganische stoffen

Voorstelling van zuren

Geleidbaarheid

Organische stofklassen

Reactiemechanismen organische chemie

Oplosbaarheidsklassen

Neerslagvormen

pH formules

Termen redoxreacties

Factoren invloed op chemisch evenwicht



Webinars

LINK

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/webinar-mengsels/


Lesvideo’s: begrippen + lesreeksen



WOLFRAM



Apps Chemie AppleStore



Bordspellen



Element Naam
e-
configuratie

Foto Wikipedia Periodic
Videos

Periodic
Table

Webelement
s

Natrium

Buzzfeed Periodiek 
Systeem

Ontdekker Royal Society Essenscia Youtube Wolfram

Waterloo MEL Posters Thoisoi Wetenschap Superprof Eigenschappen

11



Chemieprojecten



Inspiratie



Didactische materialen: modellen, voorstellen, structuren… in de klas



Dinsdag 7 juni 2022

Erica Andreottti
Ann Emonds
Mieke Schuermans
Renaat Frans
Filip Poncelet

Kant-en-klare STEM-projecten

studenten STEM-profiel OF3



STEM-projecten

• Het fermentatieproces: brood bakken

• Green energy to go!

• De telescoop

• De biomeiler

• STEM-verwondering



STEM-invalshoeken

• Het GO³-project

• Leerlingenbundel – bouwstenen voor de leerkracht - bookwidgets

• Evalueren in een STEM-project met leerlijnen

• Het inkleurmodel toepassen

• Werken met een conceptenmap

• PI-onderzoek: eigen functioneren onderzoeken in de klas



Wat zijn STEM-eindtermen en LPD?



STEM eindtermen 
eerste graad SO

• 6.35 De leerlingen onderzoeken waarneembare eigenschappen van courante materialen en 
grondstoffen i.f.v. een technisch proces.

• 6.36 De leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische 
systemen, hun deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge samenhang i.f.v. een 
technisch proces.

• 6.37 De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en 
ergonomisch.

• 6.38 De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende 
ervaringsgebieden om een eenvoudig technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en 
criteria.

• 6.39 De leerlingen bepalen de vereisten waaraan een technisch systeem moet voldoen om 
een technisch probleem op te lossen.

• 6.40 De leerlingen ontwerpen een technisch systeem in functie van de bepaalde vereisten.

• 6.41 De leerlingen realiseren het technisch systeem op basis van een ontwerp.

• 6.42 De leerlingen testen of een technisch systeem voldoet aan de behoeften en criteria.



STEM eindtermen 
eerste graad SO

• 6.43 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste meetinstrumenten, 
meetmethoden en hulpmiddelen om metingen, observaties, experimenten en terreinstudies 
uit te voeren.

• 6.44 De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en 
STEM-contexten gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.

• 6.45 De leerlingen trekken conclusies op basis van grafieken, tabellen, 
determineertabellen en diagrammen.

• 6.46 De leerlingen gebruiken aangereikte en zelf ontwikkelde modellen in wiskundige, 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM contexten om te visualiseren, te 
beschrijven en te verklaren.

• 6.47 De leerlingen passen stapsgewijs de wetenschappelijke methode toe om een 
probleem te onderzoeken.

•

.



STEM eindtermen 
eerste graad SO

• 6.48 De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en 
vaardigheden uit meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend.

• 6.49 De leerlingen illustreren de wisselwerking tussen STEM-disciplines onderling en met 
de maatschappij.

• 6.50 De leerlingen beargumenteren keuzes die ze maken om een wiskundig, 
natuurwetenschappelijk, technologisch of STEM-probleem op te lossen.

• 6.51 De leerlingen relateren verschillende STEM-beroepen en -opleidingen aan 
natuurlijkwetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-competenties.



STEM leerplandoelstellingen 
eerste graad SO

• LPD S1:De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in 
STEM-contexten

• LPD S2: De leerlingen onderzoeken de invloed van eigenschappen van materie, 
materialen en grondstoffen in functie van een vraag of probleemstelling

• LPD S3:De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe

• LPD S4: De leerlingen gebruiken doelgericht hulpmiddelen om te onderzoeken, te 
ontwerpen of te realiseren al dan niet aan de hand van technisch-wetenschappelijke 
informatie

• LPD S5: De leerlingen beargumenteren keuzes bij het oplossen van problemen in 
STEM-contexten



STEM leerplandoelstellingen 
eerste graad SO

• LPD S6: De leerlingen gebruiken zelfgemaakte modellen om te visualiseren, te 
beschrijven of te verklaren

• LPD S7:De leerlingen illustreren de relatie tussen de samenleving en ‘onderzoek en 
ontwikkeling

• LPD S8:De leerlingen doen in concrete situaties voorstellen om een veiligheidsrisico te 
verminderen

• LPD S9: De leerlingen passen digitale vaardigheden functioneel toe bij het onderzoeken, 
ontwerpen, realiseren en communiceren.

• LPD S10: De leerlingen zetten aangereikte coöperatieve werkvormen in om een opdracht 
te realiseren.



STEM leerplandoelstellingen 
eerste graad SO

• LPD S11: De leerlingen onderzoeken behoeften, vragen, problemen en 
randvoorwaarden om een oplossing te ontwikkelen binnen een relevante STEM-context.

• LPD S12: De leerlingen ontwerpen een oplossing in functie van behoeften, vragen, 
problemen, eisen en beperkingen.

• LPD S13: De leerlingen bepalen een productieproces om een technisch systeem te 
realiseren op basis van een ontwerp

• LPD S14: De leerlingen testen een technisch systeem in functie van behoeften en criteria 
en doen voorstellen om het gerealiseerde ontwerp of productieproces te verbeteren.

• LPD S15: De leerlingen analyseren recht- en omgekeerd evenredige verbanden tussen 
grootheden



STEM-eindtermen 
tweede/derde graad SO

• Natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten en methoden inzetten om problemen op te lossen 
en om objecten, systemen en hun interacties te onderzoeken en te begrijpen.

• De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten, hulpmiddelen om te observeren, te meten, 
te experimenteren en te onderzoeken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten.

• De leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, chemische stoffen en technische en 
biologische systemen.

• De leerlingen gebruiken op een gepaste manier meetwaarden, grootheden en eenheden in wiskundige, 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten.

• De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van aangereikte STEM-concepten.

• De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door concepten en praktijken uit verschillende STEM-
disciplines geïntegreerd aan te wenden.

• De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken keuzes bij het gebruik van technische systemen. (en 
andere STEM-oplossingen)

• De leerlingen leggen aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de wisselwerking tussen STEM-
disciplines onderling en tussen STEM-disciplines met de maatschappij uit.



STEM-LPD 
tweede/derde graad SO

• LPD S1 De leerlingen passen een geschikte wetenschappelijke methode toe om kennis 
te ontwikkelen en om vragen te beantwoorden.

• LPD S2 De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van 
verschillende STEM-concepten.

• LPD S3 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten en 
hulpmiddelen om te observeren, te meten, te experimenteren en te onderzoeken in 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten.

• LPD S4 De leerlingen gebruiken op een gepaste manier meetwaarden, grootheden en 
eenheden in natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten.

• LPD S5 De leerlingen werken geïnformeerd op een veilige en duurzame manier met 
materialen, chemische stoffen en technische en biologische systemen.



STEM-LPD 
tweede/derde graad SO

• LPD S6 De leerlingen ontwikkelen modellen om te visualiseren, te onderzoeken, op 
te lossen en te verklaren.

• LPD S7 De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem aan de hand van 
natuurwetenschappen, technologie en wiskunde.

• LPD S8 De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken en criteria 
keuzes bij het ontwerp en het gebruik van technische systemen en andere STEM-
oplossingen.

• LPD S9 De leerlingen onderzoeken aan de hand van concrete maatschappelijke 
uitdagingen de wisselwerking tussen natuurwetenschappen, technische 
wetenschappen, wiskunde en de maatschappij



Wat onderzoekend –ontwerpend 
leren in eindtermen?







Wetenschappelijk onderzoek                                  Technisch onderzoek



Het verzamelen van gegevens vraagt om: 
-veilig, zorgvuldig en doelgericht waarnemen 
-objectief informatie verzamelen en meten met 
behulp van alle zintuigen en meetinstrumenten 
-op een gepaste manier meetwaarden, grootheden 
en eenheden gebruiken
-door vergelijking van data verbanden en patronen 
herkennen en verklaren
-modellen vinden

OBSERVEREN, METEN EN MODELLEREN

Als hulp bij onderzoeken, meten en maken: 
• boeken en internet raadplegen 
• experten of doelgroep interviewen 
Meetinstrumenten en hulpmiddelen nauwkeurig gebruiken

BRONNEN EN BENODIGDHEDEN

LINK

https://www.utwente.nl/.uc/f3a5b70080102b40b9d01815d23039dfd61c321de90e800/Poster-A3-OenO-v2.pdf


•Brede verkenning van de probleemstelling over een 
verschijnsel, voorwerp, organisme of situatie
•Ervaringen en voorkennis uitwisselen
•Onderzoeksvraag en hypothese formuleren
•Gefundeerd antwoorden voorspellen

• Onderzoeksplan opstellen
•Bedenken welke informatie nodig is om 
onderzoeksvraag te beantwoorden
•Variabele(n) selecteren
•Wijze van informatie verzamelen bedenken
•Bronnen, (meet)instrumenten, materialen en 
stoffen verzamelen
•Veiligheidsplan opstellen

•. Onderzoeksplan uitvoeren op veilige en 
duurzame manier
•Verzamelen van data
•Data ordenen, bespreken en verwerken
•Onderzoeksresultaten formuleren

•Conclusies trekken op basis van verzamelde data
•Nagaan of conclusies de onderzoeksvraag 
beantwoorden
•Mogelijke vervolgvragen formuleren
•Onderzoek verwerken tot een verslag of presentatie

•Reflectie op onderzoeksproces en resultaten
•Uitkomst van het onderzoek presenteren
•Beargumenteren waarom de conclusies wel of
niet de onderzoeksvraag beantwoorden
•Voorstellen doen voor aanpassingen en
uitbreiding van het onderzoek

Verkennen en vragen formuleren

Onderzoek plannen, bronnen
en benodigdheden verzamelen

Onderzoek uitvoeren en resultaten verwerken

Concluderen

Reflecteren en communiceren



•• Definiëren van probleem
•Bepalen van criteria voor de oplossing
•Relevante kennis gebruiken
•Verschillende oplossingen bedenken en nagaan of
deze voldoen aan de criteria
•Oplossing kiezen die past bij de criteria

•Oplossing uitwerken in een ontwerpschets
•De criteria verwerken in de ontwerpschets
•Definitief ontwerp (op schaal) tekenen
•Materiaal en gereedschap verzamelen
•Plan van aanpak maken

(op schaal) een product (prototype) maken

•Product testen
•Beoordelen of product voldoet aan criteria

•Reflectie op ontwerpproces en product
•Product demonstreren en uitleggen
•Beargumenteren waarom het product al dan niet 
voldoet als oplossing voor het probleem
•Voorstellen doen voor verbeteringen, 
veranderingen en uitbreidingen van het product.

Verkennen en oplossingen bedenken

Ontwerp schetsen en benodigdheden verzamelen

Ontwerp realiseren

Testen en bijstellen

Reflecteren en communiceren



LPD S1:De leerlingen onderzoeken natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen in STEM-contexten

LPD S2: De leerlingen onderzoeken de invloed van eigenschappen van materie, materialen en 

grondstoffen in functie van een vraag of probleemstelling

LPD S3:De leerlingen passen wetenschappelijke vaardigheden toe

LPD S4: De leerlingen gebruiken doelgericht hulpmiddelen om te onderzoeken, te ontwerpen of te 

realiseren al dan niet aan de hand van technisch-wetenschappelijke informatie

LPD S5: De leerlingen beargumenteren keuzes bij het oplossen van problemen in STEM-contexten

LPD S6: De leerlingen gebruiken zelfgemaakte modellen om te visualiseren, te beschrijven of te verklaren

LPD S7:De leerlingen illustreren de relatie tussen de samenleving en ‘onderzoek en ontwikkeling

LPD S8:De leerlingen doen in concrete situaties voorstellen om een veiligheidsrisico te verminderen
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LPD S9: De leerlingen passen digitale vaardigheden functioneel toe bij het onderzoeken, ontwerpen, 

realiseren en communiceren.

LPD S10: De leerlingen zetten aangereikte coöperatieve werkvormen in om een opdracht te realiseren.

LPD S11: De leerlingen onderzoeken behoeften, vragen, problemen en randvoorwaarden om een 

oplossing te ontwikkelen binnen een relevante STEM-context.

LPD S12: De leerlingen ontwerpen een oplossing in functie van behoeften, vragen, problemen, eisen en 

beperkingen.

LPD S13: De leerlingen bepalen een productieproces om een technisch systeem te realiseren op basis van 

een ontwerp

LPD S14: De leerlingen testen een technisch systeem in functie van behoeften en criteria en doen 

voorstellen om het gerealiseerde ontwerp of productieproces te verbeteren.

LPD S15: De leerlingen analyseren recht- en omgekeerd evenredige verbanden tussen grootheden

E
e
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s
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LPD S1 De leerlingen passen een geschikte wetenschappelijke methode toe om kennis te ontwikkelen en om 
vragen te beantwoorden.

LPD S2 De leerlingen analyseren natuurlijke en technische systemen aan de hand van verschillende STEM-
concepten.
LPD S3 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten en hulpmiddelen om te 
observeren, te meten, te experimenteren en te onderzoeken in natuurwetenschappelijke, technologische en 
STEM-contexten.
LPD S4 De leerlingen gebruiken op een gepaste manier meetwaarden, grootheden en eenheden in 
natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten.

LPD S5 De leerlingen werken geïnformeerd op een veilige en duurzame manier met materialen, 
chemische stoffen en technische en biologische systemen.
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LPD S6 De leerlingen ontwikkelen modellen om te visualiseren, te onderzoeken, op te lossen en te 
verklaren.
LPD S7 De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem aan de hand van 
natuurwetenschappen, technologie en wiskunde.
LPD S8 De leerlingen beargumenteren vanuit verschillende invalshoeken en criteria keuzes bij het 
ontwerp en het gebruik van technische systemen en andere STEM-oplossingen.

LPD S9 De leerlingen onderzoeken aan de hand van concrete maatschappelijke uitdagingen de 
wisselwerking tussen natuurwetenschappen, technische wetenschappen, wiskunde en de maatschappij
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Project1: Onderzoekend leren

• 10 experimenten koppelen aan leerinhoud beginnende 
chemie verdeeld over 6 hoeken: 60 experimenten
▪ Mengsels

▪ Scheidingstechnieken

▪ Werking van een indicator

▪ Chemische reacties <-> fysische reacties

• Soorten stofveranderingen (kleur – aggregatietoestand …)

• Vorming van nieuwe stoffen//stoffen blijven behouden

• Energetische aspecten reactie

https://melscience.com/BE-en/articles/

https://melscience.com/BE-en/articles/


Project1: Onderzoekend leren

• Proeven beschreven +  gefilmd

• Leerinhoud aanbieden interactief aanbieden in bookwidgets

• LINK

• Uitvoering in 10 stappen van zeer begeleidend tot heel weinig 
begeleidend

• Rapportering: 5 vormen sterk begeleidend tot weinig begeleidend

• Veiligheidsaspecten →LEERLINGEN EN 

LEERKRACHTENHANDLEIDING

https://www.bookwidgets.com/play/7f1iV3w4-iQAEtSmQQgAAA/GDFVGGU/zelfstudiepakke?teacher_id=6268783509372928


Project1: Onderzoekend leren

• 1, De volledige werkwijze en benodigdheden zijn geïllustreerd 
met foto’s en belangrijke delen van de uitvoering van de 
werkwijze.

• 2, De werkwijze is gedetailleerd uitgeschreven met het nodige 
materiaal en met de duidelijke omschrijving van hoe de 
handelingen dienen te gebeuren.

• 3, Basiswerkwijze

• 4, De volledige video is ter beschikking zodanig dat alle stappen 
uitvoerig kunnen bekeken worden

• 5, De ingekorte video met basisgegevens



Project1: Onderzoekend leren

• 6, Volgorde werkwijze en de nodige materialen door elkaar

• 7, Via de poster: ingrediënten en de werkwijzen verkort gegeven. 

• 8, De werkwijze en de benodigdheden worden deels aangegeven. 
Leerlingen proberen op basis van de beperkte info zelf de 
werkwijze te vervolledigen.

• 9, Zelf op onderzoek met beperkte informatie.Enkel 
ingrediënten/materialen gegeven. Doel is op basis van deze 
ingrediënten de werkwijze op te stellen: ontwerp + onderzoek

• 10, Leerlingen gaan zelf op zoek naar een werkwijze met 
onderzoeksvraag: ontwerp + onderzoek



Versie1: Uitgebreid werkblad

OPSTART

• Leerlingen krijgen een zeer gedocumenteerde werkwijze met foto’s duidelijke hoeveelheden, aantallen 
benodigdheden. Zowel de benodigdheden als de werkwijze is voorzien van illustraties wat nodig is en 
wat dient te gebeuren.

Begeleiding: zeer sterk begeleid 



Versie1: Uitgebreid werkblad

Verkennen en vragen formuleren

• Onderzoeksvraag: Lees de titel van de proef en ook de werkwijze hieronder. Probeer de titel van de 

proef in een vraagvorm om te zetten. Doe dit met:

▪ Hoe….

▪ Waarom…

▪ Welke…

▪ Of een andere…

• Welke onderzoeksvraag klinkt het beste? Duid aan.

• Mogelijke antwoorden op de onderzoeksvraag zijn:

• Formuleer 3 mogelijke hypothesen, leerlingen kiezen 1.



Versie1: Uitgebreid werkblad
Onderzoek plannen, bronnen en benodigdheden verzamelen

Benodigdheden

▪ Schrijf hieronder alle benodigdheden zeer grondig uit en schrijf producten en materialen door elkaar. Geef bij 

benodigdheden indien nodig de grootte aan, voor de materialen de hoeveelheid. Geef bij elke materiaal/stof een foto 

• Verbind de benodigdheden met de beelden op de foto

▪ Maak nog een globale foto van alle materialen.

Veiligheid

• Duid aan welke veiligheidsmaatregelen ga je treffen om het experiment uit te voeren?

▪ Geef 5 veiligheidsmaatregelen waarvan een paar moeten genomen worden.

• Bestudeer de H-, P-zinnen en de veiligheidssymbolen. Zijn de voorziene veiligheidsmaatregelen 

voldoende?

▪ Indien gewerkt wordt met chemische stoffen. Geef hier de bijhorende H- en P-zinnen met veiligheidssymbolen.



Versie1: Uitgebreid werkblad
Onderzoek plannen, bronnen en benodigdheden verzamelen

Werkwijze

▪ Schrijf de werkwijze grondig uit met hoeveelheden . Doe dit zo uitgebreid mogelijk.

• Verzamel eerst alle benodigdheden. 

• Vink af als je het materiaal of stof op je labotafel hebt liggen.

▪ Voorzie terug een lijstje

• Onderstreep in de werkwijze alle vaardigheden die je moet uitvoeren.

• Zoek in je labovademecum informatie over de vaardigheid en plak hier een foto.

• Wat moet je meten (wat is de variabele in het experiment)?

▪ Geef hier een aantal mogelijke suggesties.



Versie1: Uitgebreid werkblad

Onderzoek uitvoeren en resultaten verwerken

• Voer het experiment uit.

• Noteer je waarnemingen.

▪ Voorzie hier een kader/tabel waar waarnemingen op worden ingevuld van het experiment. Geef de eenheden, grootheden 

correct aan.

▪ Geef duidelijk aan in de werkwijze wat en wanneer de waarneming moet gebeuren.

• Wat kun je besluiten uit je waarnemingen?

▪ Voorzie eventueel al begingegevens voor een grafiek, tabel…

▪ Voorzie reeds een zin of tekst waar de leerlingen ofwel bepaalde gegevens doorstrepen ofwel invullen. Zorg dat uit de 

waarnemingen een onderzoeksresultaat wordt geformuleerd.

.



Versie1: Uitgebreid werkblad

Concluderen

▪ Werk hier een interactieve tekst uit waarbij de onderzoeksresultaten een verklaring krijgen. Doe dit door het samen laten 

komen van de verklaring van het experiment (zie  verklaring op de site van Melscience) en de theorie waaraan het 

experiment is gekoppeld.

▪ Zorg dat lln via gegevens doorstrepen/invullen conclusie te trekken.

• Formuleer met de onderzoeksresultaten een antwoord op de onderzoeksvraag.

▪ Voorzie een invultekstje waarbij de koppeling ook wordt gemaakt met de theorie (deze begrippen uit de theorie verwerk je 

in het tekstje)



Versie1: Uitgebreid werkblad

Reflecteren en communiceren

• Lees je onderzoeksvraag en dan je onderzoeksresultaat. Is het onderzoeksresultaat een goed 

antwoord op de onderzoeksvraag?

• Indien niet: 

▪ -Kan de onderzoeksvraag beter worden geformuleerd?

▪ -Kan het onderzoeksresultaat correcter worden geformuleerd?

• Welk onderdeel van je onderzoek zou je kunnen verbeteren?

▪ Geef een 3-tal mogelijkheden hoe het onderzoek beter zou kunnen (dit geldt zowel voor de proefuitvoering, als het 

verzamelen van gegevens).

• Geef een suggestie op welke manier dat je het onderzoek zou kunnen verbeteren.

Voorbeeld link

https://www.bookwidgets.com/play/__lCbTmy-iQAEyQiyQgAAA/ZDFHKZ3/werkblad-proef?teacher_id=6268783509372928


Versie 10: Onderzoek-ontwerp 
zelfstandig
• Geen recept, zeer beperkte info voor realisatie…. Vooraf vooronderzoek en dan onderzoek/ontwerp

• Leerlingen gaan zelf op zoek naar een werkwijze De werkwijze wordt vooraf gecontroleerd.

• Vertrokken wordt van een context, situatie, verschijnsel waarvoor een werkwijze moet worden 

opgezet om dit verschijnsel te verklaren.

• Voorzie zo een context, situatie, verschijnsel waarop het onderzoek en ontwerp (werkwijze) kunnen 

worden van afgeleid.



Versie 10: Onderzoek-ontwerp 
zelfstandig
Verkennen en vragen formuleren 

• Formuleer de onderzoeksvraag/probleemstelling op een correcte manier.

• Maak een lijst van begrippen die je kan afleiden uit de probleemstelling/onderzoek. 

• Bestudeer deze begrippen goed en probeer af te leiden welk vooronderzoek of vooronderzoeken 

nodig zijn om de onderzoeksvraag met de uiteindelijke werkwijze te kunnen onderzoeken. 



Versie 10: Onderzoek-ontwerp 
zelfstandig
Onderzoek plannen, bronnen en benodigdheden verzamelen

Benodigdheden

• Welke informatie via een vooronderzoek heb je nodig om de uiteindelijke werkwijze samen te stellen? 
• Omschrijf hieruit de onderzoeksvraag voor dit vooronderzoek.
• Maak een lijst van benodigdheden om dit vooronderzoek uit te voeren. 

Veiligheid

• Werk eerst een gedetailleerde werkwijze uit. Maak hiervoor een veiligheidsplan om het onderzoek op 

een veilige manier te laten verlopen. Laat controleren door je leerkracht.



Versie 10: Onderzoek-ontwerp 
zelfstandig
Onderzoek plannen, bronnen en benodigdheden verzamelen

Werkwijze

• Verzamel eerst alle benodigdheden om  het vooronderzoek te doen. 
• Schrijf op basis van de beperkte informatie een gedetailleerde werkwijze uit. Doe dit in de vorm van een 

duidelijk stappenplan. 
• Eventueel:

▪ welke basisvaardigheden je moet uitvoeren
▪ bij alle materialen welke grootte, aantal nodig is
▪ welke extra veiligheidsmaatregelen je moet nemen

• Toon de werkwijze aan je leerkracht. Formuleer vooraf deze delen van de werkwijze waarvan je niet 
zeker bent.



Versie 10: Onderzoek-ontwerp 
zelfstandig
Onderzoek uitvoeren en resultaten verwerken

• Voer het experiment uit.
• Noteer je waarnemingen
• Wat kun je besluiten uit je waarnemingen? Formuleer uit je waarnemingen je onderzoeksresultaat. 

Concluderen

• Formuleer met de onderzoeksresultaten een antwoord op de onderzoeksvraag van het vooronderzoek. 

Je bekomt zo de criteria voor het ontwerp (werkwijze om de onderzoeksvraag te beantwoorden). 

Reflecteren en communiceren

• Heb je de nodige informatie om uiteindelijk de werkwijze die een antwoord geeft op de uiteindelijke 
onderzoeksvraag?

• Doe eventueel voorstellen voor aanpassing en uitbreiding van het onderzoek.



Versie 10: Ond-ontwerp zelfstandig
Ontwerp schetsen en benodigdheden verzamelen

Benodigdheden

• Schrijf op basis van je vooronderzoek een ontwerp/onderzoek uit om een antwoord te bekomen voor de 
onderzoeksvraag. Laat de werkwijze controleren door je leerkracht. 

• Maak een lijst van benodigdheden om dit onderzoek/ontwerp uit te voeren. Stel vooraf een veiligheidsplan op om dit 
onderzoek/ontwerp veilig uit te voeren.

Veiligheid

• Maak een veiligheidsplan om het realiseren van product op een veilige manier te laten verlopen. Laat controleren 

door je leerkracht.

Werkwijze (ontwerp/onderzoek) uitvoeren

• Verzamel eerst alle benodigdheden. 
• Schrijf op basis van de beperkte informatie een gedetailleerde werkwijze uit. Doe dit in de vorm van een duidelijk 

stappenplan. 
• Toon de werkwijze aan je leerkracht. Formuleer vooraf deze delen van de werkwijze waarvan je niet zeker bent.



Versie 10: Ond-ontwerp zelfstandig
Ontwerp/onderzoek realiseren/uitvoeren

• Voer de realisatie/onderzoek uit.
• Noteer je waarnemingen
• Wat kun je besluiten uit je waarnemingen? Formuleer uit je waarnemingen je onderzoeksresultaat. 

Testen en bijstellen

• Voldoet het uitvoeren van het onderzoek/realisatie aan de vooropgestelde criteria?

Reflecteren en communiceren

• Heb je de nodige informatie om uiteindelijk de werkwijze die een antwoord geeft op de uiteindelijke 
onderzoeksvraag?

• Doe eventueel voorstellen voor aanpassing en uitbreiding van het onderzoek/product= werkwijze.

Concluderen

• Probeer samen met de onderzoeksresultaten te komen tot een verklaring van het experiment en een 

antwoord op de onderzoeksvraag. 

Voorbeeld link LINK

https://www.bookwidgets.com/play/l-C-xk_t-iQAFzZBgQgAAA/DDEE3DX/werkblad-chemis?teacher_id=6268783509372928
https://www.bookwidgets.com/play/7f1iV3w4-iQAEtSmQQgAAA/GDFVGGU/zelfstudiepakke?teacher_id=6268783509372928


Project1: Onderzoekend leren: 
Verslag

• 1. Filmfragment 90sec met alle info en resultaat

• 2. Poster

• 3. Presentatie Prezi

• 4. Animatie

• 5. Waarnemingen en besluiten via gewoon stappenplan

• → sterk begeleidend en beperkt begeleidend



Filmfragment   (ICT-eindtermen)

• Maximaal 60 seconden met alle informatie zodat een andere leerling zelfstandig en veilig het 

experiment kan uitvoeren. 

• Duidelijk eindresultaat + op een wetenschappelijke manier een verklaring van het experiment. 

• Alle handelingen op de correcte en veilige manier  en alle opgenomen info wetenschappelijk 

correct!!

https://www.loom.com/

Movimaker ….

https://www.loom.com/


Filmfragment: titel van experiment

Beeld materialen en stoffen: naam, concentraties, hoeveelheid, aantal// opstelling
Beeld met nodige veiligheidsmaatregelen/etiketten op oplossingen
Beeld/foto van de werkwijze
Beeld belangrijkste handelingen bij het uitvoeren van de werkwijze.
Beeld van essentiële tussenresultaten en het eindresultaat/eindresultaten
Beeld met de verklaring (koppeling leerinhoud – reacties)

• Beeld met onderzoeksresultaten als antwoord op de onderzoeksvragen.
• Beeld met de criteria die dienen om de criteria voor ontwerp te schetsen:
• Beeld met uitvoering en resultaat van je ontwerp
• Beeld  met reflectie over ontwerp en voorstel tot verfijning/nieuwe  onderzoeken.



Filmfragment

• Je maakt een filmfragment van maximaal 60 seconden waarbij je zelf bepaalt welke informatie 
noodzakelijk is om dit filmfragment te gebruiken als illustratie bij de behandelde leerinhoud. 

• Het filmfragment bevat alle informatie zodat een andere leerling het experiment op een veilige en 
correcte manier kan uitvoeren. 

Link voorbeeld 

https://www.youtube.com/watch?v=oElSr5H953I




Prezi  (ICT-eindtermen)

• Je maakt een presentatie met maximaal 10 dia’s (voor enkel onderzoek) of 15 dia’s  (met onderzoek 

en ontwerp) over je experiment waarin je alle informatie brengt om zelfstandig en veilig het 

experiment uit te voeren. 

• Duidelijk eindresultaat + op een wetenschappelijke manier een verklaring van het experiment. 

https://andrejyermolovich1.wixsite.com/nearpod

https://www.emaze.com/

http://prezi.com

Voorbeeld

https://andrejyermolovich1.wixsite.com/nearpod
https://www.emaze.com/
http://prezi.com/
https://prezi.com/p/tgrdu-l0mtnw/?present=1


Poster  (ICT-eindtermen)

• Je maakt een poster over je experiment waarin je alle informatie brengt om zelfstandig en veilig het 

experiment uit te voeren. 

• !!!!Probeer het aantal woorden op de poster te beperken tot maximaal 20!

• Op de poster is het eindresultaat duidelijk te zien en geeft een verwijzing naar een verklaring van het 

experiment of via foto’s andere toepassingen/contexten die te koppelen zijn aan dezelfde leerinhoud. 

https://www.canva.com/nl_nl/

https://crello.com/nl/

https://www.canva.com/nl_nl/
https://crello.com/nl/




Animatie

• Je maakt een animatie van maximaal 60 seconden over je experiment waarin je alle informatie 

brengt om zelfstandig en veilig het experiment uit te voeren. 

• De animatie laat duidelijk het eindresultaat zien en geeft op een wetenschappelijke manier een 

verklaring van het experiment. 

• Uiteraard zijn alle handelingen op de correcte en veilige manier gebeurd en is alle opgenomen info 

correct!!

https://sites.google.com/view/4-ict-tools-voor-leermiddelen/pixton

https://www.powtoon.com/

LINK

https://sites.google.com/view/4-ict-tools-voor-leermiddelen/pixton
https://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nFXFcQr1Tfg




Verslag

• Je hebt je experiment uitgevoerd en moet nu via een rapport je waarnemingen en conclusies doorgeven 

aan je collega’s. 

• Formuleer op maximaal 1 pagina de informatie die je hebt afgeleid uit je experiment. Je hoeft niet meer 

de benodigdheden, veiligheidsmaatregelen en werkwijze opnemen in het verslag, enkel de waarneming 

en het besluit. 

• Ondersteun je waarneming met foto’s waarop de waarneming steunt.

• Dit besluit is gekoppeld aan de onderzoeksvraag en uiteraard aan de leerinhoud die reeds behandeld is.





Project1: Onderzoekend leren: 
Veilig werken
• Versie1.  Alle info geven: veiligheidsmaatregelen, etiketten, veiligheidssymbolen

• Op basis hiervan veilig werken – reflecteren over veiligheid

▪ Duid aan welke veiligheidsmaatregelen ga je treffen om het experiment uit te voeren?

▪ Bestudeer de H-, P-zinnen en de veiligheidssymbolen. 

▪ Zijn de voorziene veiligheidsmaatregelen voldoende?

• Versie2.  Alle info geven: H-, P-zinnen en veiligheidssymbolen op etiketten, labovademecum

• Op basis hiervan veilig werken

▪ Bestudeer het etiket van de gebruikte producten. Zijn de voorziene veiligheidsmaatregelen voldoende?

• Versie3. Etiketten geven en lln zoeken H, P- zinnen en veiligheidssymbolen

• Interpretatie rond veiligheid begeleid laten maken

▪ Bestudeer het etiket van de gebruikte producten. Zoek de betekenis van H-, P-zinnen en van de veiligheidssymbolen.

▪ Noteer bij de werkwijze: waar extra veiligheidsmaatregelen je moet nemen

•



Project1: Onderzoekend leren: 
Veilig werken
• Versie4.  Lln krijgen een video te zien waar de volledige proef in wordt voorgedaan. Probeer op basis 

van deze video de onderstaande gegevens aan te vullen over veiligheid.

▪ Voorzie alle etiketten van de gebruikte producten

▪ Bestudeer het etiket van de gebruikte producten. Zoek de betekenis van H-, P-zinnen en van de veiligheidssymbolen.

▪ .Maak een lijst van alle veiligheidsmaatregelen die je terugvindt op de video. Voorzie deze maatregelen ook als je het 
onderzoek zelf gaat uitvoeren.

• Versie5. Leerlingen krijgen een samenvattende video te zien waar de in wordt voorgedaan. Probeer 
op basis van deze video de onderstaande gegevens aan te vullen over veiligheid

▪ Voorzie alle etiketten van de gebruikte producten

▪ Bestudeer het etiket van de gebruikte producten. Zoek de betekenis van H-, P-zinnen en van de veiligheidssymbolen.

▪ Maak een lijst van alle veiligheidsmaatregelen die je terugvindt op de video. Voorzie deze maatregelen ook als je het 
onderzoek zelf gaat uitvoeren.

• Versie6. Zelf veiligheidsinfo afleiden en verzamelen

▪ Noteer de H- en P-zinnen en de veiligheidssymbolen van gebruikte producten.

▪ Maak een lijst van alle veiligheidsmaatregelen die je terugvindt in de werkwijze. Voorzie deze maatregelen ook als je het 
onderzoek zelf gaat uitvoeren.

▪ Vul de werkwijze verder aan met  welke extra veiligheidsmaatregelen je moet nemen



Project1: Onderzoekend leren: 
Veilig werken
• Versie7. Zelf veiligheidsplan voorzien op basis van de info op de poster

▪ Maak een veiligheidsplan om het onderzoek op een veilige manier te laten verlopen. Laat controleren door je leerkracht.
▪ Schrijf op basis van de poster  de werkwijze van het onderzoek grondig uit. Vermeld hier bij ook:
▪ welke extra veiligheidsmaatregelen je moet nemen

•

• Versie 8. Veiligheidsplan zelf opstellen met beperkte werkwijze en benodigdheden
▪ Werk eerst een gedetailleerde werkwijze uit. Maak hiervoor een veiligheidsplan om het
▪ onderzoek op een veilige manier te laten verlopen. Laat controleren door je leerkracht.

•

• Versie 9/10. Zowel onderzoeken als ontwerpen met beperkte gegevens of enkel context. Voor beide 
delen een veiligheidsplan voorzien
▪ Maak een lijst van benodigdheden om dit vooronderzoek uit te voeren. Stel vooraf een veiligheidsplan op om dit 

vooronderzoek veilig uit te voeren.
▪ Maak hiervoor een veiligheidsplan om het onderzoek op een veilige manier te laten verlopen.
▪ Maak een veiligheidsplan om de realisatie op een veilige manier te laten verlopen. Laat controleren door je leerkracht.



Project2: Onderzoekend -
ontwerpend leren: 6 projecten
• Criteria afleiden van de onderzoeken voor ontwerp, Ontwerp opbouwen en evalueren

• Probleemstelling:

• a. Kunstwerk met fractalen

• b. Maximale spanning met 4 galvanische elementen

• c. Olympische ringen door neerslagreacties

• d. Olympische ringen door gasontwikkeling

• e. Maximale haalbare puzzeltitratie 

• f, 10 organische stoffen onderscheiden door zo weinig mogelijk onderzoek van  

fysische eigenschappen

→ Doorlopen van onderzoekend-ontwerpend leren

→ Rapporteren via presentatie met Prezi!

→ LEERLINGEN EN 

LEERKRACHTENHANDLEIDING



Hoek1: Zoë/Amber/Wout

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven die kunnen dienen bij fysische en chemische reacties

▪ Onderwerp:
• Fysische en chemische reacties

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je de boodschap SOS realiseren met fractalen?

chemielokaal



Hoek1: Zoë/Amber/Wout

▪ Fysische reacties
▪ Melkgekte"-experiment

▪ Chemische Teleport

▪ Zeepbellen die niet barsten

▪ Zout "diepvriezer

▪ Chemische reacties
▪ Chemische vuurvliegjes

▪ Zwavelmaan

▪ “"Kaars drinken" experiment

▪ Hand in vuur

▪ Een rookmachine maken met een pingpongbal

▪ Groene vlam-experiment

chemielokaal

1, De volledige werkwijze en benodigdheden zijn geïllustreerd met foto’s en belangrijke delen van de uitvoering van de werkwijze.

2, De werkwijze is gedetailleerd uitgeschreven met het nodige materiaal en met de duidelijke omschrijving van hoe de handelingen dienen te 

gebeuren.



Hoek2: Vic/Kamiel

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven met voedingsmiddelen

▪ Onderwerp:
• Zuur-base indicatoren

• Stofveranderingen bij chemische reactie

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je via puzzeltitratie zoveel mogelijk onbekende 

zuren/base oplossingen detecteren?

chemielokaal



Hoek2: Vic/Kamiel

▪ Zuur-base indicatoren
• Kleurrijke thee-inkten

• Geheime berichten verzenden met veenbessen

▪ Stofveranderingen bij chemische reactie
• Melkplastic

• Skittles in water

• Rubber Ei"-experiment

• Cola VS bleekmiddel: wat is sterker?

• Zetmeel identificeren

• “Gummy beer vulkaan" experiment

• Chemische omelet

• Eischuim

chemielokaal

3, Basiswerkwijze

4, De volledige video is ter beschikking zodanig dat alle stappen uitvoerig kunnen bekeken worden



Hoek3:Lars / Lynn / Romy

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven met dranken

▪ Onderwerp:
• Zuur-base indicatoren

• Energetische aspecten bij een chemische reactie

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je de Olympische vlag laten verschijnen via 

neerslagreacties?

biologielokaal



Hoek3:Lars / Lynn / Romy

▪ Energetische aspecten bij een chemische reactie
• Hoe magnesium verbrandt in de waterdamp?

• Hand in vuur

• Waterstofschuim maken en aansteken

• Waterstof – een vurige racer

• Vuurvast bankbiljet

▪ Zuur-base indicatoren
• Kleurrijke thee-inkten

• Kleuren met melk

• Adem als reagens

• Blauw-geel-rode indicator

• Blueberries indicator

biologielokaal

5, De ingekorte video met basisgegevens

6, Volgorde werkwijze en de nodige materialen door elkaar



Hoek4: Chloë/Tom/Quinten

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven Halloween/Kerst

▪ Onderwerp:
• Chemische reacties: stofveranderingen

• Scheidingstechnieken

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je de Olympische vlag laten verschijnen via gasvormings-

/neerslagreacties?

biologielokaal



Hoek4: Chloë/Tom/Quinten

▪ Scheidingstechnieken 
• Ijzige patronen

• Zelfgemaakte kerstboom

• Een kleurrijke lavalamp

• Chromatografie met viltstiften

• Sneeuwlandschap

▪ Fysische en Chemische reacties
• Kunstmatige sneeuw

• Maken Van een Faraoslang

• Warm koud

• Groene vlam-experiment

• Nepbloed

biologielokaal

7, Via de poster: ingrediënten en de werkwijzen verkort gegeven. 

8, De werkwijze en de benodigdheden worden deels aangegeven. Leerlingen proberen op basis 

van de beperkte info zelf de werkwijze te vervolledigen.



Hoek5: Lieselotte /Steff/Shauni

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven met indicatoren/kleurverandering

▪ Onderwerp:
• Chemische reacties

• Indicatoren

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je een zo groot mogelijke spanning realiseren door de 

koppeling van 2 verschillende galvanische cellen?

fysicalokaal



Hoek5: Lieselotte /Steff/Shauni

▪ Chemische reacties
▪ Hoe sneller je het schudt, hoe sneller het blauw wordt!

▪ Poets een cent in 60 seconden

▪ Chemisch winterbos

▪ Reductie Van Kaliumpermanganaat Door Gummibeertjes

▪ Gouden Cent

▪ Hoe maak je een chemische stroombron?

▪ Olifantentandpasta in huis

▪ Indicatoren
▪ Bosbessenindicator

▪ Magische vloeistof

▪ Chemisch verkeerslicht

fysicalokaal

9, Zelf op onderzoek met beperkte informatie…. Enkel ingrediënten/materialen worden gegeven. 

Doel is op basis van deze ingrediënten de werkwijze op te stellen

10, Leerlingen gaan zelf op zoek naar een werkwijze met onderzoeksvraag,



Hoek6:Julie/Max

• Onderzoekend
▪ Experimenten:

• Proeven met geheime boodschappen/slijm

▪ Onderwerp:
• Mengsels

• Indicatoren

• Onderzoekend en ontwerpend
▪ Hoe kan je met meetresultaten van fysische eigenschappen zoveel 

mogelijk organische stoffen van elkaar onderscheiden?

fysicalokaal



Hoek6:Julie/Max

▪ Mengsels
▪ “Slijm"-experiment

▪ Thermochroom slijm

▪ Eetbaar slijm

▪ Slijm met glitters

▪ Fluorescerende slijm

▪ Chemische en fysische reacties
▪ Een bericht voor een dierbare: bloeiende bloemen

▪ Geheime berichten verzenden met veenbessen

▪ Geheime boodschappen met citroensap

▪ Chemische alcohol op envelop

▪ Ghosts

fysicalokaal

1, De volledige werkwijze en benodigdheden zijn geïllustreerd met foto’s en belangrijke delen 

van de uitvoering van de werkwijze

10, Leerlingen gaan zelf op zoek naar een werkwijze met onderzoeksvraag,



Leerkrachtenproeven : COS

HOEK2

1, Gummy beer vulkaan" experiment: uitvoeren

2, Chemische omelet: begin en einde tonen

HOEK5

3, Hoe sneller je het schudt, hoe sneller het blauw wordt!: fles tonen

4, Gouden Cent: stap van zilver – goud uitvoeren

5, Chemische tuin: beperkt

Spanningsreeksen met Pb-Sn cellen



Dagindeling
• 9u45u - 11u00: Onthaal - Programma – STEM

• 11u00 – 11u30: Ronde 1

• 11u30 – 12u00: 
▪ VOOR GROEP1/2/3: middagmaal vanaf 11u30 tot 12u45: Ronde2

▪ VOOR GROEP4/5: Ronde2; middagmaal vanaf 12u tot 13u15

• 13u15 – 13u45: Ronde3

• 13u45 – 14u15: Ronde4

• 14u15 – 14u30: Pauze

• 14u30 – 15u00: Ronde5

• 15u00 – 15u30: Ronde 6



Dinsdag 7 juni 2022

Erica Andreottti
Ann Emonds
Mieke Schuermans
Renaat Frans
Filip Poncelet

Kant-en-klare STEM-projecten

studenten STEM-profiel OF3


