
Presentatie experimenten  

1. Filmfragment 
https://www.loom.com/  

https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Loom.pdf 

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

brengt zodat een andere leerling zelfstandig en veilig het experiment kan uitvoeren.  

Het is de bedoeling dat dit filmfragment toelaat het experiment te tonen in de klas als alternatief voor 

het uit te voeren in het labo. Het experiment dient als ondersteuning voor de reeds besproken 

leerinhoud.  

Het filmfragment 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!! 

Uitgebreide instructies 

Volgende onderdelen neem je zeker op in je filmfragment: 

-de titel van het experiment 

-een beeld/foto van de benodigde materialen en stoffen. Benoem de materialen en stoffen. 

Vergeet hierbij niet ook de concentraties van oplossingen aan te geven. De eventuele 

bereiding is niet noodzakelijk. 

-eventueel een beeld/foto van de beginopstelling 

-een beeld/foto van de nodige veiligheidsmaatregelen/etiketten op oplossingen 

-een beeld/foto van de werkwijze 

-een beeld/foto van de belangrijkste handelingen bij het uitvoeren van de werkwijze. 

Selecteer hier enkel de belangrijkste handelingen. Eventueel selecteer je in langdurige 

handelingen. 

-een beeld/foto van essentiële tussenresultaten en het eindresultaat/eindresultaten. Zorg 

dat dit beeld duidelijk is zodanig dat de waarneming kan gebeuren. 

-één beeld/foto met de verklaring  

 -koppel de verklaring aan de leerinhoud 

 -eventuele chemische reacties (juist gebalanceerd  geschreven) op 

Beperkte instructies 

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 is 

ook de bedoeling dat het filmfragment alle informatie bevat zodat een andere leerling het 

experiment op een veilige en correcte manier kan uitvoeren.  

https://www.loom.com/
https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Loom.pdf


2. Verslag : presentatie in Prezi/Nearpod/Emaze 

https://andrejyermolovich1.wixsite.com/nearpod  

https://www.emaze.com/ 

https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Emaze.pdf  

 

Je maakt een presentatie met maximaal 10 dia’s over je experiment waarin je alle informatie brengt 

om zelfstandig en veilig het experiment uit te voeren.  

Het is de bedoeling dat deze presentatie toelaat het experiment te tonen in de klas als alternatief 

voor het uit te voeren in het labo. Het experiment dient als ondersteuning voor de reeds besproken 

leerinhoud.  

Op een dia is het eindresultaat duidelijk te zien en geeft op een wetenschappelijke manier een 

verklaring van het experiment.  

Uitgebreide instructies 

Volgende onderdelen neem je zeker op in je presentatie: 

-de titel van het experiment 

-een dia met een beeld van de benodigde materialen en stoffen. Benoem de materialen en stoffen. 

Vergeet hierbij niet ook de concentraties van oplossingen aan te geven. De eventuele bereiding is 

niet noodzakelijk. 

-eventueel een dia met een beeld van de beginopstelling 

-een dia met een beeld van de nodige veiligheidsmaatregelen/etiketten op oplossingen 

-een dia met de werkwijze 

-een dia met de essentiële tussenresultaten en het eindresultaat/eindresultaten. Zorg dat de dia een 

beeld geeft om de waarnemingen te kunnen doen. 

-een dia  met de verklaring  

 -koppel de verklaring aan de leerinhoud 

 -neem eventuele chemische reacties (juist gebalanceerd – formules correct geschreven) op 

Kies al een eigen toepasselijk sjabloon. 

Zorg reeds voor 8 van de 10 klaargemaakte dia’s in de prezi waarop je titels van de onderdelen van 

de presentatie opneemt.  Leerlingen hebben de kans om maximaal 2 extra dia’s toe te voegen. 

Beperkte instructies 

Je maakt een Prezi-presentatie met maximaal 10 dia’s waarbij je zelf bepaalt welke informatie 

noodzakelijk is om het experiment  te gebruiken als illustratie bij de behandelde leerinhoud. Het is 

ook de bedoeling dat de presentatie alle informatie bevat om het experiment op een veilige en 

correcte manier uit te voeren.  

https://andrejyermolovich1.wixsite.com/nearpod
https://www.emaze.com/
https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Emaze.pdf


3. Verslag : Poster 

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

https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Canva.pdf  

https://crello.com/nl/  

https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Crello.pdf  

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! 

Het is de bedoeling dat de poster toelaat het experiment te tonen in de klas als alternatief voor het uit 

te voeren in het labo. Het experiment dient als ondersteuning voor de reeds besproken leerinhoud.  

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.  

Uitgebreide instructies 

Volgende onderdelen neem je zeker op op je poster: 

-de titel van het experiment 

-beeld van de benodigde materialen en stoffen. De materialen en stoffen moeten duidelijk in beeld 

zijn. Zorg er ook voor dat de hoeveelheden, eventueel concentraties duidelijk zijn. Je kan dit beeld 

eventueel koppelen aan je beginopstelling 

-een aanduiding voor  veiligheidsmaatregelen/etiketten op oplossingen 

-foto’s/illustraties waarop de belangrijkste stappen in de werkwijze zijn te zien en de eindresultaten 

waarop de waarneming kan gebeuren. 

-een dia  met de verklaring  

 -koppel de verklaring aan de leerinhoud 

 -neem eventuele chemische reacties (juist gebalanceerd – formules correct geschreven) op 

Zorg reeds voor een sjabloon met een indeling waar lln de nodige informatie voor het experiment 

kunnen plaatsen. 

Beperkte instructies 

Je maakt een poster waarop je zelf bepaalt welke informatie noodzakelijk is om het experiment  te 

gebruiken als illustratie bij de behandelde leerinhoud. Het is ook de bedoeling dat de poster alle 

essentiële informatie bevat om het experiment op een veilige en correcte manier uit te voeren.  

 

 

 

 

https://www.canva.com/nl_nl/
https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Canva.pdf
https://crello.com/nl/
https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Crello.pdf


4. Verslag : Animatie 

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

 

https://www.powtoon.com/  

https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Powtoon.pdf  

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.  

Het is de bedoeling dat de animatie toelaat het experiment te tonen in de klas als alternatief voor het 

uit te voeren in het labo. Het experiment dient als ondersteuning voor de reeds besproken leerinhoud.  

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!! 

Uitgebreide instructies 

Volgende onderdelen neem je zeker op in je animatie: 

-de titel van het experiment 

-een beeld van de benodigde materialen en stoffen. Benoem de materialen en stoffen. Vergeet 

hierbij niet ook de concentraties van oplossingen aan te geven. De eventuele bereiding is niet 

noodzakelijk. 

-eventueel een beeld van de beginopstelling 

-een beeld van de nodige veiligheidsmaatregelen/etiketten op oplossingen 

-een beeld van de werkwijze 

-een beeld van de belangrijkste handelingen bij het uitvoeren van de werkwijze. Selecteer hier enkel 

de belangrijkste handelingen. Eventueel selecteer je in langdurige handelingen. 

-een beeld van essentiële tussenresultaten en het eindresultaat/eindresultaten. Zorg dat dit beeld 

duidelijk is zodanig dat de waarneming kan gebeuren. 

-één beeld met de verklaring  

 -koppel de verklaring aan de leerinhoud 

 -neem eventuele chemische reacties (juist gebalanceerd – formules correct geschreven) op 

Beperkte instructies 

Je maakt een animatie van maximaal 60 seconden waarbij je zelf bepaalt welke informatie 

noodzakelijk is om de animatie te gebruiken als illustratie bij de behandelde leerinhoud. Het is ook de 

bedoeling dat de animatie alle informatie bevat om het experiment op een veilige en correcte manier 

uit te voeren.  

https://sites.google.com/view/4-ict-tools-voor-leermiddelen/pixton
https://www.powtoon.com/
https://ict.basolimburg.ucll.be/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding_Powtoon.pdf


5. Verslag: Uitgeschreven 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. 

 Uitgebreide instructies 

Je voorziet reeds een sjabloon waar de lln de informatie moet noteren. Je geeft ook aan welke 

begrippen/onderdelen zeker moeten opgenomen worden in dit verslag. 

Steun op de info die je bij het maken van het eerder werkblad hebt opgenomen. 

In je verslag neem je op: 

-een wetenschappelijke omschrijving van je waarneming en je meetresultaten. Zorg hierbij dat je de 

juiste symbolen, eenheden gebruikt. Voorzie eventueel een kader, grafiek waarop je de 

meetresultaten/waarnemingen noteert. 

-trek een besluit uit je waarnemingen/meetresultaten welke een antwoord geeft op de 

onderzoeksvraag. Formuleer je besluit in 1 wetenschappelijk, correcte zin. 

-Formuleer de definities van de begrippen waaraan je het experiment koppelt. Pas nu deze definitie 

toe op de waarnemingen van je experiment.  

  

 

Beperkte instructies 

In je verslag neem je op: 

-alle informatie over je waarneming. Ondersteun met foto’s 

-het besluit: antwoord op de onderzoeksvraag – koppeling met de behandelde leerinhoud 

 


