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Chemie?

̶ Bouw van stoffen
• Samenstelling
• Structuur

̶ Reactiviteit van stoffen
• Gebruik van stoffen
• Synthese van stoffen

Biologie Chemie FysicaBiochemie Fysische
chemie



Chemie?

Opbouw van 
materie

Nieuwe
producten

Omzettingen
in ons lichaam

Handelingen, 
processen, 
analyses

Chemie is overal



Chemie?
Een ijkpunt voor wetenschap en maatschappij



Chemie?
Chemie en bedrijven

zeer veel sectoren hebben met chemie te maken



Chemie?
Chemie is alom aanwezig en hoogst veelzijdig



Infosessie chemie
̶ Kiezen voor chemie in de wetenschappen | waarom?
̶ Studieprogramma | wat?
̶ Waar komen chemici terecht | en dan?
̶ 1e jaar Bachelor in de chemie | in detail

• Programma
• Voorkennis
• Vooropleiding



Chemie in de Faculteit Wetenschappen
Verschilpunten met andere opleidingen

chemie in de
Faculteit Wetenschappen

chemie in andere
faculteiten/hogescholen

Chemie Ten gronde Een van de vele aspecten

Focus Uitgebreide wetenschappelijke
vorming

Ontwikkeling van technische
producten

Doelstelling Verruimen en verdiepen van kennis Betere toepassingen
Nieuwe toepassingen



Chemie in de Faculteit Wetenschappen
Wat is jouw profile / interesse

̶ Eigenschappen, vorming, gebruik van stoffen
̶ Wetenschappelijk experiment
̶ Kennis en inzicht

Begrijpen | Voorspellen
Ontdekken | Doen 



Chemie in de Faculteit Wetenschappen
Verschilpunten met verwante wetenschappen

Chemie Biochemie
Biotechnologie Biologie

studie van materie studie van materie en 
organismen Studie van organismen

niet-levende systemen levende systemen
moleculair niveau

nano
celniveau

micro
macroscopisch niveau

macro



Chemie ten gronde
De fysische achtergrond van chemische concepten

Hoe en Waarom?



Chemie ten gronde
De chemische binding in al haar aspecten

Structuur!
Structuur!



Chemie ten gronde
Synthese van nieuwe verbindingen

Kunnen we dit
maken?



Chemie ten gronde
Analyse van elementen en verbindingen

Wat zit hier in?



Chemie ten gronde
Chemie van het milieu bestuderen

Is de kringloop
gesloten?



Chemie als startpunt
Ontwikkeling van nieuwe materialen

Anders en Beter



Chemie als startpunt
Begrijpen van de levensprocessen

Het leven
Hoe en waarom?



Chemie als startpunt
Alles met aandacht voor
̶ Milieu, veiligheid, duurzaamheid
̶ De rol van chemie in:

• Het labo
• De industrie
• De samenleving



Studieprogramma
Opbouw van de opleiding

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

Diploma bachelor chemie

Diploma master in chemistry



Studieprogramma

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

per jaar 2 semesters

Semester 1-5 | plichtvakken
hoorcollege, werkcollege

praktijk, projectwerk

Semester 6 | verbreding

3 bachelorjaren



Bachelor in de chemie
Semester 1-5 | leerlijnen

Wiskunde / Fysica

Algemene chemie Fysische chemie

Anorganische Structuren

Analytische methoden

Organische chemie

Experimenteren

Ondernemen

Biochemie

Maatschappij

Modelleren / Simuleren

1 2 3 4 5



Bachelor in de chemie
Semester 6 | verbreding

bachelorproject verbredende minoren

12 weken / 2 projecten
• 2 thematische projecten
• keuze van onderwerp
• diverse rapportering
• eerste kennismaking met

onderzoeksgroepen

4 keuzemogelijkheden
• onderzoek & ontwikkeling
• interdisciplinaire verbreding
• lerarenopleiding
• internationalisering



Studieprogramma
2 masterjaren

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

Diploma bachelor chemie

Diploma Master in Chemistry



Master in Chemistry
4 × 1 semester, met VUB

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

3 afstudeerrichting
• (Bio)Organic and Polymer Chemistry
• Materials and NanoChemistry
• Analytical and Environmental Chemistry

masterproef

Professional skills
of the sustainable chemist

internship / internationaal



Studieprogramma
En dan heb je dat diploma

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

Diploma bachelor chemie

Diploma master in chemistry



Studieprogramma
Uitstroommogelijkheden

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

master-na-master UGent
• Statistical Data Analysis
• Milieusanering en -beheer
• Applied Pharmaceutical Sciences
• …

master-na-master in
binnen- of buitenland



Studieprogramma
Uitstroommogelijkheden

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven

doctoraat binnen UGent
• 4 jaar zelfstandig onderzoek
• Thema’s chemie – zie infostand
• Begeleid door promotor
• Betaald via beurs of salaris

Doctoraat buiten UGent 
binnen- of buitenland



Studieprogramma
Uitstroommogelijkheden

1e jaar bachelor 

2e jaar bachelor 

3e jaar bachelor 

1e jaar master

2e jaar master 

verdere studie doctoraat beroepsleven



Beroepsmogelijkheden
Veel mogelijkheden

̶ Chemische industrie
̶ Controlelabo’s
̶ Overheidsinstanties
̶ Onderzoek
̶ Onderwijs
̶ Andere sectoren

Master in Chemistry
Optimaal voorbereid

voor de chemische sector
In brede zin

chemie/biochemie/farma
milieu/materiaal



Beroepsmogelijkheden
Chemische industrie

̶ Fijnindustrie – detergenten, cosmetica, voeding, …
̶ Polymeerchemie – kunststoffen, isolatiematerialen, rubbers, … 
̶ Farmaceutische industrie – synthese, analyse, …
̶ Basisindustrie – petrochemie, NH3, etheen, …
̶ Metaalindustrie – coatings, …
̶ Textiel en kleurstoffen
̶ Agrochemie – meststoffen, pesticiden, …
̶ Biochemie & biotechnologie – enzymen, …



Beroepsmogelijkheden
Contolelabo’s / Overheidsinstanties

Federaal Voedselagentschap

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie

Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium

http://www.pidpa.be/default.htm?ct=l


Beroepsmogelijkheden
Onderzoek

̶ Universiteit – postdoc, professor, …
̶ Onderzoekscentra – SCK, VITO, imec, … 
̶ Hogeschool

Een doctoraat is vaak een vereiste



Beroepsmogelijkheden
Onderwijs

̶ Secundair onderwijs
̶ Hoger onderwijs

Bachelor Chemie (3 jaar)
sluit aan bij

Educatieve Master Chemie (2 jaar)



Chemie in ons land
200 jaar evolutie

̶ Ernest Solvay, Lieven Gevaert, Leo Baekeland, Paul Janssen, 
Christian de Duve, Ilya Prigogine

̶ De Antwerpse haven sinds de jaren ‘60
̶ Omzet van 42 M€ (2014) - 22% van de omzet van de verwerkende nijverheid
̶ 59400 arbeidsplaatsen in Vlaanderen (2014) – 17.6% van de omzet in 

de totale industrie



Chemie in ons land
59400 arbeidsplaatsen

̶ Omvangrijke en diversie sector
̶ Elke job in chemie genereert 1.6 indirecte arbeidsplaatsen
̶ 7 van de 10 grootste concerns gevestigd in Belgie



Chemie in ons land
Sterke focus op onderzoek&ontwikkeling

̶ Bijna 50% van alle O&O uitgaven in Vlaanderen

En toch
Tekort aan chemici voor

bedrijven en in het 
onderwijs



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

algemene chemie

chemische structuren

chemie en maatschappij

wiskunde: basisconcepten wiskunde: gevorderde technieken

fysica: mechanica
fysica: golven, optica

& thermodynamica

programmeren algemene biochemie

experimenteren met chemie

semester 1 semester 2



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

algemene chemie

chemische structuren

2 jaarvakken, 9 studiepunten elk, hoor- en werkcolleges
• Bouw van de materie
• Reactiveit van materie
• Structuur van moleculen
• Een kwantumchemische kijk

semester 1 semester 2

Grondige overzicht
van chemie en 

chemische concepten



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

2 semestervakken, 12 studiepunten, hoor- en werkcolleges
• Volledig overzicht wiskunde
• Gebruik rekenpakket
• Neemt zomercursus als basis
• Toegepast in fysica en chemie

semester 1 semester 2

Wiskundige
technieken voor

chemici

wiskunde: basisconcepten
wiskunde: gevorderde

technieken



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

2 semestervakken, 9 studiepunten, hoor- en werkcolleges, practica
• Mechanica/golven/optica/thermodynamica
• Practica in semester 1
• Geen basiskennis vereist
• Vervolg in Ba 2

semester 1 semester 2

Fysische wetten
nodig voor begrijpen

van chemie

fysica: mechanica
fysica: golven, optica

& thermodynamica



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

5 stp, hoor- en werkcolleges
• Vaardigheden in programmeren
• Oefeningen!

semester 1 semester 2

Basis voor
Modelleren en simuleren

programmeren algemene biochemie

5 stp, hoor- en werkcolleges
• Chemie van het leven
• Vervolg in Ba3

Samen met 1 Ba Biochemie
en Biotechnologie



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

chemie en maatschappij

1 jaarvak, 6 studiepunten, hoorcolleges en projectwerk
• Chemie van de aarde
• Chemie om ons heen
• Chemie in de samenleving
• Duurzaamheid

semester 1 semester 2

Tijd voor
maatschappelijke

vraagstukken



1e bachelor onder het vergrootglas
Studieprogramma

experimenteren in de chemie

1 jaarvak, 5 studiepunten, practica
• Handelingen en vaardigheden
• Wetenschappelijke methode
• Zelf chemie ontdekken
• Vervolg in Ba2 en Ba3

semester 1 semester 2

Nieuw concept
in onderwijs van 

chemie practicum
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