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INHOUD

 Kahoot

 Plickers

 Nearpod

 applets

KLASSIEKE SPELLETJES

KAHOOT!    

 Leerlingen:

app Kahoot! Of via www.kahoot.it

Inlogcode per pc of gsm

Kleurcode per antwoord

 Leerkracht:

www.getkahoot.com

Account aanmaken

Bestaande quiz of eigen quiz
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PLICKERS

 Leerlingen:

Persoonlijke kaart met 4 antwoordmogelijkheden

 Leerkracht:

https://get.plickers.com

Sign in

Your Library: aanmaak eigen vragen

Play now =  scan! 

NEARPOD

Een interactieve presentatietool
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NEARPOD

Aan de slag ermee!

• Je opent de app Nearpod:

• Je vult bij Students de code in.
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Je kan de resultaten/antwoorden van de leerlingen onmiddellijk zien.

Je kan de resultaten/antwoorden van de leerlingen onmiddellijk zien.
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Je kan de resultaten/antwoorden van de leerlingen onmiddellijk zien.

APPLETS

 In de syllabus vind je een overzicht van een hele 

reeks chemie apps.

KLASSIEKE SPELLETJES



                  Syllabus activerende werkvormen  

                                     Hans Vanhoe en Ilse Mariën, UGent 

 

 

 Kahoot:                                                                                  

Benodigdheden: leerkracht met pc aangesloten op een beamer. Leerlingen aan pc/laptop of 
met eigen smartphone.  

Opmerking: Kan ook in kleine groepjes gespeeld worden.  

Werkwijze: Leerlingen gaan naar  www.kahoot.it of downloaden de app.  

Als leerkracht ga je naar www.getkahoot.com. In eerste instantie moet je een account aanmaken. 

Je kunt werken met een reeds bestaande quiz of zelf je quiz opstelt.  

(onderwerp invullen bij ‘find me a kahoot about….) 

De leerkracht opent de quiz en er verschijnt een inlogcode. Het beeld van de pc van de leerkracht 

moet voor alle leerlingen zichtbaar zijn. De leerlingen vullen deze code in op hun scherm en vullen 

daarna een nickname in. Telkens een leerling of een groepje leerlingen een nickname invult, 

verschijnt dit op het scherm. Wanneer elke groep of elke leerling ingelogd is, kan de quiz beginnen.  

De leerling kiest een kleurcode op zijn scherm per antwoord. Hoe sneller de leerling antwoordt, hoe 

meer punten hij krijgt.  

 

Kahoot: eigen vragenlijst                                              Report: je eigen geschiedenis 

Tip: Werk zeker met geluid. Het liedje van Kahoot vinden de leerlingen leuk.  

http://www.kahoot.it/
http://www.getkahoot.com/


 

 

 

 Plickers:                                                                                            

Benodigdheden: leerkracht met pc aangesloten op een beamer. Spelkaarten voor de 
leerlingen (via Google: ‘get plicker cards’: gratis te downloaden) 

Opmerking: wordt individueel gespeeld.  

Werkwijze: Na de registratie op  https://get.plickers.com, link je de kaartnummers aan de 
leerlingen. Elke speelkaart zorgt voor 4 antwoordmogelijkheden.  

In ‘Your Library’ maak je je eigen vragen aan. De vragen worden niet gedeeld. Je kan dus ook 
geen bestaande quiz opvragen.  

 

 

 

 

https://get.plickers.com/


 

New Set: voor de aanmaak van nieuwe vragen 

Reports: je Plickers-geschiedenis 

Scoresheet: rapport/overzicht per leerling 

 

 

 



 
Student List:  Always Display: handig om te zien we al geantwoord heeft.  

  Individual Respons: juist of fout, misschien te confronterend  

Display Options: Show Graph: de antwoorden die gegeven worden, worden met lijnstuk 

aangegeven.  

   Incorrect choice color: wanneer de antwoorden getoond worden, wordt in 

dit geval het foute antwoord met rood onderlijnd.  

 

Hoe ga je nu in de klas te werk? 

Als je smartphone gelinkt is met google, log dan ook zo in. Download de Plickersapp. (gratis in de 

Playstore). De ‘classes’ die je aanmaakte op de computer, vind je ook terug op het scherm van je 

smartphone. Klik op een klas.  Er verschijnt in een kleiner venster een vraag. Klik op die vraag en op 

het volgende scherm verschijnt enkel deze vraag (met een blauwe achtergrond). Deze vraag komt nu 

ook in het groot geprojecteerd op je pc-scherm en wordt dus zichtbaar voor de leerlingen. De 

leerlingen draaien hun kaart, zodat hun antwoord (A, B, C of D) getoond wordt. Medeleerlingen 

kunnen onmogelijk zien welk antwoord hun buur kiest. Onderaan verschijnt op je smartphone een 

blauw cirkeltje. Daarop klikken om de camera te activeren. Je ‘swipet’ met de smartphone langs de 

kaarten van de leerlingen en ziet op het klasscherm wie antwoordde. 



Gebruik van apps tijdens de lessen chemie 
Omdat dit zo een breed onderwerp is werd ervoor gekozen om een oplijsting te maken van een aantal apps, ze te beschrijven en enkele opmerkingen te geven. 

Er werd gekeken naar specifieke chemie-apps die relevant kunnen zijn in de les. 

Gezien de hoeveelheid aan apps werd een selectie gemaakt op basis van volgende voorwaarden 

1) De app moet gratis zijn 

2) De app moet beschikbaar zijn voor iOS 11 

3) De app moet Engels of Nederlandstalig zijn 

Met deze voorwaarden werden 72 apps geselecteerd en ingedeeld in verschillende categorieën  

De categorieën zijn: 

-Periodiek systeem 

-Isotopentabellen 

-Moleculair gewicht 

-Naamgeving oefenen 

-Chemische reacties 

-Atoom/zouten bouwen 

-Chemische tekenprogramma’s 

-Modellen en simulaties 

-Ideale gaswet 

-Games 

-Labo hulpmiddelen 

-Onderwijs 



Periodiek systeem 
Dit onderdeel bevat apps die informatie geven over de elementen, dit kan in de vorm van een lijst of van een tabel. 

App Naam Taal Omschrijving  Opmerkingen Bron 

 

Periodic table 
of the chemical 
elements Lite 

Engels Deze app bevat 4 lijsten met alle elementen 
Rangschikking: 
-Alfabetisch op naam 
-Atoomnummer 
-Alfabetisch op symbool 
-Toestand 
Elk element bevat beperkte informatie 

-Geen PSE 
-Zeer beperkte informatie 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d694142331 

 

Periodic Viewer Engels Deze app bevat 2 lijsten met elementen  
-Alfabetisch op naam 
-Alfabetisch op symbool 
 

-Geen PSE 
-Zeer beperkte informatie 
-Bevat spdf notatie van elk 
element 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1091297953 

 

K12 Periodic 
Table of the 
Elements 

Engels Deze app bevat een interactief PSE 
-8 verschillende periodieke systemen 
-Elk element bevat beperkte informatie 

-Uitgebreid en interactief PSE, 
bevat relatief veel informatie. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d480742053 

 Periodic Table Engels Deze app bevat een interactief PSE 
-8 verschillende periodieke systemen 
-Tal van filter opties 
-Tabellen waar elementen worden gerangschikt volgens 
tal van verschillende eigenschappen. 
-Geschiedkundige informatie (wanneer ontdekt, 
ontdekker, etymologie) 
-Elk element bevat zeer veel informatie en een 
afbeelding. 

-Uitgebreid en interactief PSE, 
bevat zeer veel informatie. 
-Mooi design 
-Gebruiksvriendelijk 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1019468967 



 

Molar - Periodic 
Table 

Engels Deze app bevat 1 lijst met alle elementen 
-Elk element bevat informatie 

-Geen PSE 
-Beperkte informatie 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1079076628 

 

Elementi Engels Deze app bevat een interactief PSE en een oplijsting van 
alle elementen. 
-app bevat ook een reactie balans waarmee je 
vergelijkingen kan invoeren waarbij de stoffen de juiste 
coëfficiënten krijgen 

-Zeer beperkte informatie  
-Veel reclame 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d409397647 

 Merck PTE Engels Deze app bevat een interactief PSE 
-lijst met alle elementen 
-Overzichtelijke tabel met elementen en tal van 
eigenschappen. 
-Verschillende manieren van classificeren 
-Visualisatie van atoomeigenschappen 
-Visualisatie van aggregatietoestanden 
-Geschiedkundige informatie (wanneer ontdekt, 
ontdekker etymologie) 
-Elk element bevat zeer veel informatie en een 
afbeelding. 

-Tabel staat rechts, lijst met 
opties links. Of tabel in ‘full 
screen’ maakt gebruik 
overzichtelijk. 
-Zeer veel informatie op een 
interactieve manier 
voorgesteld. 

https://itunes.a
pple.com/be/ap
p/merck-
pte/id37573463
1?mt=8 

 
  



Isotopentabellen 
Dit onderdeel bevat apps die informatie bieden over de verschillende isotopen. 

 

Nuclide Chart  Deze app bevat een isotopentabel en 2 lijsten met 
opsomming van isotopen 
-Alfabetisch  
-Op atoomnummer 

-Voor meer informatie over 
isotopen moet worden 
bijbetaald. 
-Geen interactieve tabel 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d434048820 

 

Isotope 
Browser 

Engels 
+9 andere 
talen 
(geen 
Nederlands) 

Deze app bevat een interactieve isotopentabel 
-Interactief PSE waarop isotopen kunnen worden 
afgelezen. 
-Elk isotoop bevat informatie 
-zoekfunctie waar isotopen kunnen worden gevonden via 
atoomnummer, element of isotoopmassa met element. 

-Interactief 
-bevat veel informatie 
-Overzichtelijk 

https://itunes.a
pple.com/us/ap
p/true/id94389
0538 

 

Periodic Table+ 
(Lite) 

Engels 
+5 andere 
talen 
(geen 
Nederlands) 

Deze app bevat een interactief PSE waarop isotopen 
kunnen worden afgelezen. 
-Elk isotoop bevat beperkte informatie 
-Elk element bevat algemene informatie 

-Beperkte informatie https://itunes.a
pple.com/app/i
d451053033 

 
  



Moleculair gewicht 
Dit onderdeel bevat apps die te maken hebben met het moleculaire gewicht van verbindingen of atomen. 

 

CMM | Molar 
Mass Calculator 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via toetsenbord 
-Geeft van het massapercent weer 
-Aansluitend rekenmachine waar meteen met de MM kan 
worden verder gerekend 

-Trage invoer (via 
toetsenbord) 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d401529325 

 

Solved App - 
chemistry, 
biochemistry, 
organic 
chemistry, 
periodic table 
and chemistry 
calculator 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via een chemisch rekentoestel met 
elementen 
-Naar rechts schuiven voor een lijst met elementen 
alfabetisch gerangschikt. 
-Met MM kan verder worden gerekend  

-Goed voor snelle 
berekeningen 
-Tot 7 elementen in het 
rekenmachine 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d898657936 

 

ChemTrix 
Elements, The 
Free Chemistry 
Calculator 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via een chemisch rekentoestel met 
elementen 
-Naar rechts schuiven voor een lijst met elementen 
-Bevat informatie zoals massapercent 

-Snel resultaat, tot 12 
elementen in het 
rekenmachine 
-Je kunt niet verder rekenen 
met de bekomen MM 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d967635091 

 

Chemistry - 
Cheatsheet and 
Molar Mass 
Calculations 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via een lijst met chemische elementen 
gerangschikt op atoomnummer. 
-Bevat informatie zoals massapercent 

-Invoeren van chemische 
formule is omslachtig. 
-Traag 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1167558043 

 

Molar Mass 
Calculator | NR 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via toetsenbord 

-Trage invoer (via 
toetsenbord) 
-Geen extra informatie 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d800779365 



 

Nucleon - 
Chemistry 
Assistant 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via toetsenbord 
-bevat een lijst met chemische elementen 
-bevat 5 bestanden met ‘data’ 

-Trage invoer (via 
toetsenbord) 
-Geen extra informatie  
-mooi design 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1159810306 

 

1 Minute 
Chemistry 
Atomic Weights 
Free 

Engels ‘Atomic weight’ is een quiz waar je een element te zien 
krijgt waaraan je een atoommassa moet toekennen. 
Het bevat geen ‘tool’ om de atoommassa te berekenen. 

-Eenvoudig 
-Het begint snel te vervelen 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1018893691 

 

periodic Table 
Browser 

Engels Deze app berekent de MM 
-Formule invoer via een lijst met chemische elementen 
alfabetisch gerangschikt en een rekentoestel dat getallen 
bevat 
-PSE met informatie 
-bevat een bestand met uitleg over spdf-notatie 

-Invoeren van chemische 
formule is omslachtig. 
-Traag 
-PSE past niet op het scherm 
-Optie: ‘detailed result’ werkt 
niet 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d443749161 

 
  



Naamgeving oefenen 
Dit onderdeel bevat apps die aanbieden om naamgeving in te oefenen. 

Er werd onderscheid gemaakt tussen de volgende subgroepen: 

-Elementen 

-Anorganische stoffen 

-Organische stoffen 

-Aminozuren 

Elementen 

 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d828776855 

Nederlands 
Engels  
+20 andere 
talen 

Met deze app kan je de naamgeving van de chemische 
elementen op drie niveaus en op verschillende manieren 
inoefenen. 
Drie niveaus 
-Oefenen van basiselementen 
-Oefenen van geavanceerde elementen  
-Oefenen van alle elementen 
Meerdere spelvormen 
-Meerkeuzevragen (element -> naam) 
-Quiz (gemakkelijk of moeilijk) 
-Meerkeuze ‘zes’ (naam -> element) 
-Meerkeuze op tijd. 
-Flitskaarten 
-Meerkeuze (atoomnummer -> element) 

-Veel oefenmogelijkheden.  
-Keuze om enkel 
basiselementen te oefenen 
laat gebruik in de 2e graad 
toe. 

 

 

Chemistry 
Periodic Table 
of the Elements 
Quiz 

Engels Met deze app kan je de naamgeving van de chemische 
elementen oefenen op basisch van hun symbool 
-Spelvorm: galgje (element -> naam) 

-Heel eenvoudig 
-Weinig variatie of 
mogelijkheid tot 
differentiatie. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d899428711 



 

Elements - 
Classic 

Engels Met deze app kan je de naamgeving van de chemische 
elementen oefenen op basisch van hun atoomnummer en 
positie in het PSE 
-Spelvorm: meerkeuze met 4 opties 

-Weinig variatie of 
mogelijkheid tot 
differentiatie. 
-Veel reclame 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d598124484 

 

Chemical 
Symbols Quiz 

Nederlands 
Engels  
+78 andere 
talen 

Met deze app kan je de naamgeving van de chemische 
elementen oefenen op 2 manieren: 
-Element -> naam 
-Naam -> element 
Oefenen kan met alle elementen of in groepjes van 12-17 
elementen. 
-Spelvorm: meerkeuze, telkens drie opties. 

-Er is differentiatie mogelijk 
-Bij de meerkeuzevragen 
lijken de opties op elkaar dit 
zorgt voor meer nadenkwerk. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1276712831 

 

The Elements 
Flashcards 

Nederlands  
Engels  
+16 andere 
talen 

Deze app helpt met het oefenen van de naamgeving van 
chemische elementen. Dit kan op 5 manieren 
-Symbool -> naam 
-Naam -> symbool 
-Naam -> groep 
-Afbeelding -> naam 
-Symbool/atoomnummer/afbeelding -> positie op PSE 
Keuze uit groepjes van 20, 40, 60, 95 of alle elementen 
Spelvorm 
-Flitskaarten 
-Elementen slepen naar positie op PSE 

-Het idee van flitskaarten kan 
het spelelement wegnemen. 
-Afbeeldingen van elementen 
herkennen is in veel gevallen 
omslachtig. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d835885718 

 

Periodic table 
of the chemical 
elements - quiz 

Engels Deze app helpt met het oefenen van de chemische 
elementen op basis van atoomnummer en symbool 
-Spelvorm: meerkeuze met 4 opties 

-Heel eenvoudig 
-Weinig variatie  
-Geen mogelijkheid tot 
differentiatie 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d959302679 

 

Atomic Element 
Quiz 

Engels Deze app helpt met het oefenen van de chemische 
elementen op basis van symbool 
-Spelvorm: meerkeuze met 3 opties 

-Heel gemakkelijk, de opties 
lijken niet op elkaar. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d434075878 



 
 

True or False 
Chemistry 

Engels Deze app helpt met het oefenen van de chemische 
elementen op basis van naam. 
-Spelvorm: een naam en een symbool worden getoond. 
De speler moet zeggen of het juist of fout is. 
 

-Heel gemakkelijk 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d909991256 

 

1 Minute 
Chemistry 
Periodic Table 
Free 

Engels Deze app helpt met het oefenen van de chemische 
elementen op basis van naam en positie in het PSE. 
-Spelvorm: de naam van een element wordt getoond, de 
speler moet dit zo snel mogelijk toekennen aan de juiste 
positie in het PSE. Verschillende aanpassingen aan dit 
concept worden aangeboden. 

Elementen met symbool 
toekennen aan een PSE waar 
symbolen staan is niet zo 
moeilijk. De aanpassingen 
kunnen ervoor zorgen dat de 
uitdaging groter wordt. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1018893340 

 

Anorganische stoffen 

 

Chemical 
Formulas Quiz 

Engels Deze app helpt met het oefenen van chemische formules. 
Dit kan op 2 manieren: 
-Formule -> naam 
-Naam -> formule 
-Ook een beperkt aantal organische verbindingen. 
Oefenen kan met alle verbindingen of in groepjes per 
thema. 
-Spelvorm: meerkeuze, telkens drie opties. 

-Er is differentiatie mogelijk 
-Bij de meerkeuzevragen 
lijken de opties op elkaar, dit 
zorgt voor meer nadenkwerk.  

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1338676361 

 

Chemical 
Formula 
Challenge 

Engels Deze app helpt met het oefenen van de chemische 
formules. Dit kan alleen of met twee 
-Spelvorm: Je krijgt een naam en moet de formule 
‘bouwen’ met ionen die je krijgt. 

-Geen aantrekkelijk design. 
-Spelvorm met twee kan leuk 
zijn 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1070067240 

 

Inorganic Acids, 
Ions & Salts 

Engels 
+8 andere 
talen 
(geen 
Nederlands) 

Deze app helpt met het oefenen van zuren, zouten en 
ionen. Dit kan op drie niveaus en op verschillende 
manieren. 
Drie niveaus: easy, normal, difficult  
Meerdere spelvormen 
-Quiz (brutoformule -> naam) 

-Veel mogelijkheden.  
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d814622099 



-Meerkeuze (allerhande vragen) 
-Meerkeuze op tijd 
-Meerkeuze (naam -> brutoformule), zes opties. 
-meerkeuze (atoomnummer -> element) 

 

Chemical 
Substances: 
Chem-Quiz 

Nederlands 
Engels 
+7 andere 
talen 
 

Deze app helpt met het oefenen van anorganische en 
organische stoffen. Dit kan op 3 niveaus en op 
verschillende manieren. 
Drie niveaus 
-‘Niveau 1’, ‘niveau 2’ en ‘alle stoffen’ 
Meerdere spelvormen 
-Meerkeuzevragen (naam -> formule) 
-Quiz (gemakkelijk of moeilijk) 
-Meerkeuze ‘zes’ (naam functionaliteit -> afbeelding) 
-Meerkeuze op tijd. 
-Flitskaarten 

-Niveau 1 is uitsluitend 
anorganische stoffen 
Niveau 2 en 3 bevatten zowel 
organische als anorganische 
stoffen.  
-Veel mogelijkheden. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d910222433 

 

Organische stoffen 

 

Functional 
Groups in 
Chemistry 

Nederlands 
Engels 
+11 andere 
talen 
 

Deze app helpt met het oefenen van organische 
functionele groepen. Dit kan op 4 niveaus en op 
verschillende manieren. 
Vier niveaus 
-‘gemakkelijk’, ‘moeilijk’, ‘biomoleculen’ en ‘alle groepen’ 
Meerdere spelvormen 
-Meerkeuzevragen (naam functionaliteit -> afbeelding) 
-Quiz (gemakkelijk of moeilijk) 
-Meerkeuze ‘zes’ (naam functionaliteit -> afbeelding) 
-Meerkeuze op tijd. 
-Flitskaarten 

-Veel mogelijkheden. 
-Het niveau ‘gemakkelijk’ kan 
mits een beetje uitleg 
gebruikt worden in het 
middelbaar. De rest is van te 
hoog niveau. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d859802575 

 

Hydrocarbons 
Chemical 
Formulas 

Engels 
+7 andere 
talen 
(geen 
Nederlands) 

Deze app helpt met het oefenen van organische stoffen. 
Dit kan op 7 niveaus en op verschillende manieren. 
Zeven niveaus 
-Alkanen, Aromatische-, Cycloalkanen, alkenen en 
alkynen, dienen en polyenen, polycyclische arenen en 
‘alle groepen’ 
Meerdere spelvormen 

-Veel mogelijkheden. 
-Te moeilijk voor het 
middelbaar 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d795112525 



-Meerkeuzevragen (afbeelding -> naam) 
-Quiz (gemakkelijk of moeilijk) 
-Meerkeuze ‘zes’ (naam functionaliteit -> afbeelding) 
-Meerkeuze op tijd. 
-Flitskaarten 

 

Chemical 
Substances: 
Chem-Quiz 

Nederlands 
Engels 
+7 andere 
talen 
 

Deze app helpt met het oefenen van anorganische en 
organische stoffen. Dit kan op 3 niveaus en op 
verschillende manieren. 
Drie niveaus 
-‘Niveau 1’, ‘niveau 2’ en ‘alle stoffen’ 
Meerdere spelvormen 
-Meerkeuzevragen (naam -> formule) 
-Quiz (gemakkelijk of moeilijk) 
-Meerkeuze ‘zes’ (naam functionaliteit -> afbeelding) 
-Meerkeuze op tijd. 
-Flitskaarten 

-Niveau 2 en 3 bevatten zowel 
organische als anorganische 
stoffen. Niveau 1 is uitsluitend 
anorganische stoffen 
-Veel mogelijkheden. 
-Net iets te moeilijk voor het 
middelbaar 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d910222433 

 

Learn Organic 
Chemistry 
Nomenclature 
LITE 

Engels Deze app helpt met het oefenen van IUPAC naamgeving 
van organische stoffen. Dit kan op 5 niveaus en op 
verschillende manieren. 
Vijf niveaus 
-Alkanen, cycloalkanen, alcoholen, aromatische 
verbindingen en ketonen 
Spelvormen 
De spelvorm is een quiz. Eerst wordt de theorie overlopen 
vervolgens krijg je structuren te zien die je de juiste 
(IUPAC) naam moet geven. 

-Geeft inzicht in de soms 
ingewikkelde IUPAC 
naamgeving. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d414464969 

 

Aminozuren 

 

Amino Acid 
Academy - 
Learn Your 
Amino Acids! 

Engels Deze app helpt met het oefenen van aminozuren. Dit kan 
op 3 manieren. 
-Naam -> structuur 
-Structuur -> 3-lettercode 
-Structuur -> 1-lettercode 

-Leuk design https://itunes.a
pple.com/app/i
d1191208428 



 

Amino Acid 
Quiz 

Nederlands 
Engels 
+11 andere 
talen 
 

Deze app helpt met het oefenen van aminozuren. Dit kan 
tal van manieren. 
-Alle combinaties die je kunt maken met naam, 
structuurformule, 1- lettercode, 2-lettercode en codon. 
Bijvoorbeeld 1-lettercode -> 3-lettercode of naam -> 
structuurformule etc… 

-Veel mogelijkheden 
-Je kunt een selectie maken 
van AZ die je wil oefenen, dit 
zorgt voor differentiatie. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1301129866 

 
  



Chemische reacties 
Dit onderdeel bevat apps die informatie bieden over chemische reacties. 

 

Learn Organic 
Chemistry 
Reaction Cards 
LITE 

Engels Deze app bevat flitskaarten met organische reacties. De 
flitskaarten zijn ingedeeld in 4 groepen: 
-Elektrofiele additie: alkenen 
-Elektrofiele additie: dienen 
-Elektrofiele substitutie 
-Andere reacties 
Je kan kiezen wat van de reactie wordt getoond in de 
flitskaart. 

-Overzichtelijk 
-Mogelijkheid tot 
differentiatie  

https://itunes.a
pple.com/app/i
d498790229 

 

Chemistry & 
Homework 

Engels Deze app bevat een zoekbalk waar je een stof of 
meerdere stoffen ingeeft, de app geeft je dan een 
reactievergelijking met die stof(fen). 
-App bevat ook een PSE en andere informatietabellen 
-App bevat een molaire massa rekenmachine. 

-Handig, maar ver van 
volledig. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d493558583 

 

Chemik.io Engels Deze app bevat een PSE, via het PSE vul je een 
reactievergelijking in, de app past de coëfficiënten aan 
zodat de reactievergelijking gebalanceerd is. 

-Heel onhandig, traag en 
moeilijk in gebruik. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1071730878 

 

ReactionFlash Engels Deze app bevat een uitgebreide lijst met organische 
reacties. Je kunt er naast de reactie ook het mechanisme 
en voorbeelden terugvinden. Er is ook een ‘quiz’ optie 
waar je bepaalde reacties kunt oefenen. 

-Heel uitgebreid met 
mechanismen 
-Niet echt relevant voor het 
middelbaar. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d432080813 

 
 

Chemistry 
Equation 
Balancing 
Calculator Free 

Engels Deze app bevat een soort van chemisch rekenmachine 
hiermee vul je een reactievergelijking in, de app past de 
coëfficiënten aan zodat de reactievergelijking 
gebalanceerd is. 

-Heel onhandig, traag en 
moeilijk in gebruik. 
-Ik vond nergens hoe ik ionen 
aan de reactievergelijking kon 
toevoegen. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1016291761 



Atoom/zouten bouwen 
Dit onderdeel bevat apps waarmee je de bouw van atomen of zouten kunt bestuderen. 

 

Nuclear Engels Met deze app kun je atomen bouwen door elektronen, 
protonen en neutronen toe te voegen. Je start met 
waterstof en kunt zo opbouwen tot Xenon. Je krijgt een 
mooie visuele presentatie van je atoom.  
Als het atoom instabiel is begint het te bibberen en te 
kraken en valt het explosief uiteen. 

-Leuke manier om de opbouw 
van atomen of radioactiviteit 
weer te geven 
-App steekt goed in elkaar, 
zeer goed design. 
-Dynamisch en interactief 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d509546625 

 

Hydrogen! Engels Met deze app kun je al de orbitalen van waterstof 
visualiseren. 

-Interactieve en dynamische 
visualisatie 
-App steekt goed in elkaar, 
zeer goed design. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d771798068 

 

AtomTouch Engels Met deze app kun je het gedrag van NaCl bestuderen in 
een simulatie. Er zijn tal van mogelijkheden, je kunt 
atomen Na en Cl naar believen toevoegen, de 
temperatuur verhogen of verlagen, het volume aanpassen 
etc... 

-Aanvankelijk best 
ingewikkeld om mee te 
werken maar eens je het door 
hebt is het een interessante 
tool om het gedrag van 
zouten te bestuderen. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1022112547 

 

  



Chemische tekenprogramma’s 
Dit onderdeel bevat apps waarmee je moleculen kunt construeren. 

 

Molecule Engels Met deze app kan je organische moleculen bouwen. 
Je krijgt informatie zoals de molaire massa en element 
samenstelling. 
Visualisering: skeletstructuur. 

-Werkt intuïtief en vlot 
-vooral interessant als je de 
samenstelling of MM van een 
organische molecule wil 
bepalen 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d797331776 

 

Molecular 
Constructor 

Engels Met deze app kan je organische moleculen bouwen. 
Visualisering:  
-Sticks  
-Ball en stick 
-Space fill 
Deze app heft een extra functie namelijk ‘shaping’ 
daarmee wordt naar de meest stabiele conformatie van je 
molecule gezocht. 

-Geen ‘undo’ of ‘vorige’ knop 
-Traag, niet handig in gebruik. 
Je moet bijvoorbeeld bij elk 
atoom dat je wil plaatsen 
opnieuw je element kiezen. 
-‘space fill’ voorstelling is een 
meerwaarde 
-De ‘shaping tool is uiterst 
handig 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1299401504 

 

MolPrime+ Engels Met deze app kan je organische moleculen bouwen en 
visualiseren. 
Met het ‘+’-symbool in de rechterbovenhoek kan je 
organische moleculen tekenen.  
De app heeft ook een heel uitgebreide zoekfunctie. 
Visualisering: skeletstructuur. 

-Heel uitgebreid  
-Ingewikkeld om mee te 
werken. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d497295446 

 

ChemSpider Engels Met deze app kan je organische moleculen bouwen en 
visualiseren. 
De app heeft een heel uitgebreide zoekfunctie en een 
grote database. 
Visualisering: skeletstructuur. 

-Heel uitgebreid  
-Ingewikkeld om mee te 
werken. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d458878661 

 
  



Modellen en simulaties 
Dit onderdeel bevat apps waarmee je moleculen kunt visualiseren. 

 

MEL Chemistry Engels Met deze app kan je tal van verbindingen (organische en 
anorganische) visualiseren. 
Visualisatiemogelijkheden: 
-Skeletnotatie 
-Ball & stick 
-Space fill 
-kristalstructuur (indien van toepassing) 
De app bevat ook een database aan experimenten met 
uitleg, risicoanalyse en handleiding. 
 

-Uitgebreid. 
-Dynamische interface 
-Dynamische overgang tussen 
de verschillende 
visualisatiemogelijkheden. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d988394506 

 
 

Waltzing Atoms Engels Deze app is een educatieve app die tal van begrippen in 
de chemie (kort) uitlegt en illustreert met een 3D model. 

-Interessant voor zelfstudie. 
-Als je een 3D model wil zien 
moet je wel telkens door de 
uitleg gaan. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1033578827 

 

Molecule 
Visualizer 

Engels Met deze app kan je een beperkt aantal verbindingen 
(organische en anorganische) visualiseren. 
Visualisatiemogelijkheid: Ball & stick 

-Heel beknopt 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d955575919 

 

Atomify Engels Deze app bevat simulaties gaande van ‘H2O in gasfase’ tot 
‘het vormingsproces van nanoporeus glas’ 

-Kan gebruikt worden als 
illustratie/didactisch 
hulpmiddel 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d934441274 



 

ARMolVis Engels Deze app kan bepaalde afbeeldingen scannen en geeft 
dan de 3D structuur weer van het chemisch element dat 
overeenkomt met die afbeelding.  

-Kan gebruikt worden als 
illustratie/didactisch 
hulpmiddel 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1095181960 

 

Molecules that 
changed the 
World 

Engels Met deze app kan je enkele verbindingen (organische en 
anorganische) visualiseren. 
Visualisatiemogelijkheid: Ball & stick 

-Het in-/uitzoemen en roteren 
verloopt stroef 
-Heel beknopt 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1102745607 

 

3D Sym Op Engels Met deze app kan je een aantal verbindingen (organische 
en anorganische) visualiseren. 
Visualisatiemogelijkheden 
-Skeletnotatie 
-Ball & stick 
De app geeft ook bij elke verbinding de puntgroep weer. 

-Interessant voor een les over 
symmetriegroepen (=geen 
stof voor het middelbaar) 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1067556681 

 
  



Ideale gaswet 
Dit onderdeel bevat apps over de ideale gaswet. 

 

Ideal Gas Law 
Calculator and 
Visualizer 

Engels Deze app over de ideale gaswet bevat drie tabbladen: 
-Een simulatie van de ideale gaswet waarbij je telkens 
twee variabelen kunt kiezen. 
-Een rekenmachientje waarmee je berekeningen kan 
doen met de ideale gaswet.  
-Uitleg over het botsingsmodel aan de hand van 6 
simulaties. 

-Eenvoudige simulatie 
-Uitgebreid 
-Extra informatie met 
simulaties voorgesteld. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1253494507 

 

The Ideal Gas 
Law Calculator 

Engels Met deze app kun je berekeningen uitvoeren met de 
ideale gaswet. 

-Goed voor snelle 
berekeningen 
-meerdere eenheden mogelijk 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d893024010 

 

The Gas Laws Engels Deze app bevat tal van simulaties die allemaal te maken 
hebben met de ideale gaswet. 
-Wet van avogadro 
-Wet van Boyle 
-Wet van Charles 
-Wet van Gay Lussac 
-P/n wet 
-T*n wet 
-Wet van Dalton over partieeldruk 
-Algemeen 

-Dynamische simulaties 
-Niet geschikt voor 
berekeningen met de ideale 
gaswet. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1104714758 

 

Best Ideal Gas 
Law Calculator 

Engels Met deze app kun je berekeningen uitvoeren met de 
ideale gaswet. 

-Goed voor snelle 
berekeningen 
-meerdere eenheden mogelijk  

https://itunes.a
pple.com/app/i
d380416143 



 

Chemistry 
Tools: Ideal Gas 
Solver 

Engels Met deze app kun je berekeningen uitvoeren met de 
ideale gaswet. 

-Je moet veel klikken voor je 
de berekening kunt uitvoeren. 
-Weinig keuze in eenheden. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1092794604 

 
  



Games 
Dit onderdeel bevat spelletjes die niet thuishoren bij bovengenoemde categorieën. 

 

Chain 
Chemistry 

Engels ‘Chain’ is een spel waarbij je zo snel mogelijk een 
hoofdketen moet herkennen in een soort van organisch 
molecule. 

-Je kunt hiermee snel een 
hoofdketen leren herkennen, 
maar dat is het dan ook. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d925423547 

 

Molecules, a 
chemistry game 

Engels ‘Molecules’ is een spel waarbij je moleculen moet maken 
door lijnen (bindingen) te trekken tussen verschillende 
bolletjes (atomen) 

-Leuk spel 
-Loopt vast na level 10 
-Kan je iets leren over 
bindingen 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d910014218 

 

Atomas Engels ‘Atomas’ is een spel waar je door elementen samen te 
voegen je hogere elementen kan bekomen. 

-Leuk spel 
-Zou het idee kunnen wekken 
dat door 2 keer Helium samen 
te voegen je 1 keer Lithium 
krijgt etc…  
-Je kunt er de volgorde van de 
eerste paar atomen goed mee 
leren 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d953603155 

 

2048 in Periodic 
Table - A 
Chemistry 
Puzzle Game 

 ‘Periodic 2048’ is een spel waarbij je je door elementen 
samen te voegen je hogere elementen kan bekomen. 

-Leuk spel 
-Zou het idee kunnen wekken 
dat door 2 keer Helium samen 
te voegen je 1 keer Lithium 
krijgt etc…  
-Je kunt er de volgorde van de 
eerste paar atomen goed mee 
leren 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d872617894 

 
  



Labo hulpmiddelen 
Dit onderdeel bevat apps die handig zijn om te gebruiken tijdens, voor en na een labo. 

 

LabTimer 
 

Engels Deze app bevat 4 timers die je naar believen kan 
gebruiken om je reacties te timen. 

-Meeste smartphones hebben 
een timer die goed werkt. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d292202454 

 

LabCal Engels Deze app maakt berekeningen in het labo gemakkelijker. 
Je kunt er tal van stoichiometrische berekeningen mee 
doen. 

-Handig om snel 
berekeningen te doen als je er 
mee leert werken. 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d288613197 

 

Chemical Safety 
Data Sheets - 
ICSC 

Engels Deze app bevat een lijst van reagentia en hun 
veiligheidsvoorschriften. 

-Handig om als je snel een 
overzicht wil van de gevaren 
van een stof. 
-Kan offline worden gebruikt 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d405208132 

 

Green Solvents Engels Deze app bevat een lijst van solventen en hun 
veiligheidsrisico’s 
Er wordt een getalwaarde gegeven aan de volgende 
zaken: 
veiligheid, gezondheid, brandbaarheid, vervuilend, 
reactief, levensduur en afval 

-De gegeven getalwaarde is 
geen officiële 
veiligheidsindicatie. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d446670983 

 

SDS-GHS Engels Deze app bevat een lijst van reagentia en hun 
veiligheidsvoorschriften. 

-Traag 
-Internet nodig 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d791136923 



Onderwijs 
Dit onderdeel bevat apps die relatief holistisch chemie onderwijs aanbieden. 

 

Chem Pro: 
Chemistry Tutor 
in Your Pocket 

Engels Deze app lessen, flitskaarten en ‘tools’ 
Lessen bestaan uit filmpjes over bepaalde onderwerpen in 
de chemie. De eerste 10 zijn gratis voor de rest moet je 
bijbetalen. 
Flitskaarten van de meest voorkomende elementen, voor 
de rest moet je bijbetalen. 
Tools: PSE en tabellen met info. Voor de rest moet je 
bijbetalen 

-Bijbetalen voor volledig 
gebruik 
-Filmpjes zijn saai 
 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d386263255 

 

Chemistry 
Dictionary 
SMART 
handbook 
 

Engels Deze app bevat meer dan 3800 chemische en 
biochemische begrippen met definitie. Je kunt de 
begrippen oefenen met een zelf samengestelde quiz 

-Heel veel begrippen 
-Korte beschrijving, soms te 
kort om duidelijk te zijn. 

https://itunes.a
pple.com/app/i
d1031457212 

 


