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SLO chemie

Didactische aspecten betreffende het 

gebruik van mobile devices in de les



Plaats van mobile devices in de 

les

 Een mobile device is 
een didactisch 
hulpmiddel.

 Een les opbouwen 
rond de mobile 
device is niet de 
meest didactisch 
verantwoorde keuze



Praktisch

 Semesteropdracht

- Studie apps

- Microteaching

 Practica

- Metingen met 

mobiele devices

- Verwerking 

resultaten

- Verslag 







Chemie-apps



Molecuulmodellen



Molecuulmodellen 



Periodiek systeem



Periodiek systeem



Spectrum Analysis

V3 “Het verband leggen tussen het lijnenspectrum van een 

element en het atoommodel van Bohr en Sommerfeld.”



http://phet.colorado.edu/nl/

Simulaties 



http://phet.colorado.edu/nl/


Specifieke chemie-apps



Conclusies 
 Gratis: beperkt aantal goede apps

 Periodieke systemen/quiz

 Cursussen

 Taal

 Hoger onderwijs



Algemene apps
 Gebruik van de tablet als informatiebron

(algemeen)

• Leerlingen hoeven zich niet te verplaatsen naar een 

computerlokaal.

• De opdracht kan tijdens de les uitgevoerd worden

• Inspelen op actualiteit



YouTube SchoolTV Beeldbank Science 360 VideoScience

Gebruik van filmmateriaal:



YouTube SchoolTV Beeldbank Science 360 VideoScience

Gebruik van filmmateriaal:



 Inspelen op de actualiteit – Contextgerichte lessen

via nemen van screenshots (foto)



 de tablet staat in contact met andere mobile 

devices(tablet, smartphone …) stellen van 

vragen (evaluatiemiddel)

De tablet als ‘interactief’ 

device 

Poll Runner Socrative





Praktisch

 Semesteropdracht

- Studie apps

- Microteaching

 Practica

- Metingen met 

mobiele devices

- Verwerking 

resultaten

- Verslag 



De tablet als besturingssysteem bij 

realtime-metingen: draadloos



Realtime-metingen met de tablet: Pasco (bluetooth)





Interface: Sparklink Air en Airlink sensor







Realtime-metingen met de tablet: Texas Instruments (wifi)



werkt via wifi

Interface: Labquest2

sensor



Verwerken 

Mogelijkheid tot het uitzetten van 

een x,y-verband: 

te gebruiken bij het uitvoeren van 

experimenten

(onderzoekend leren/

‘inquiry based learning’)

 App Data Analysis



“Uit data, een tabel of een 

grafiek relaties en waarden 

afleiden om een besluit te 
formuleren.”

Seminarie  wetenschappen: 

Conconitest

Op zoek naar het omslagpunt tussen 

aërobe en anaërobe inspanning

Stopwatch



 .

camera

Nemen van foto’s (door de 

leerling) tijdens experimenten

 Fotomateriaal wordt gebruikt bij het maken van 

een verslag en kan dienen ter ondersteuning van 

het antwoord op de gestelde onderzoeksvraag.



camera



Verslag 
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Dank u voor uw aandacht 


