


• Big Ideas, great STEM

• Onderzoekende houding: vragen stellen

• Onderzoekende houding: verschillende 
aanpakken 

• Nature of Science

• Engineering

• Creativiteit binnen natuurwetenschappen.

• www.partnersinleren.be

Dienstverlening volgend jaar AHS







13 mei
Programma 13 mei 
- Wat is STEM … en engineering? discussie

- Waarom starten met STEM? discussie

- STEM en bedrijven: kennis maken met de reële 
praktijk in bedrijven (filmpjes van het project 
‘techniek op z’n BEST’, een samenwerking tussen AHS 
en IPV) 

- Levensecht STEM-onderwijs: kennispiramide en 
transfer

- Onderzoeken van: 
- verschijnselen 

- systemen (practica)

- Systeemdenken



13 mei

Programma 27 mei 

- Een (STEM-)project (als didactische werkvorm) 

en competentiegericht (engineerings-) 

onderwijs?

- Analyse van een bestaand STEM-project 

(practicum)

- Nadenken over een STEM-project
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Programma 20 mei 

- Wat zijn processen en stappenplannen?

- Ontwerpproces:

- creativiteit

- spuugmodelletje en / of omgekeerd ontwerpen (practica)

- Ontwerpproces (practicum) en creativiteit

- belang van ontwerpen in het STEM-onderwijs

- Ontwerpen integreren in ‘Engineeringsproces’ (model)

- Samengaan wetenschap en techniek en …

- … de rol van wiskunde

- Definiëring van engineering en 

- … mogelijkheden van STEM



13 mei

Wat is ‘STEM’?

- bedrijf <-> onderwijs

- staat voor Science, Technology, Engineering en 

Maths

- teveel overlappingen …

- beeldvorming samenstellende delen …
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Wat is STEM?
(STEM-actieplan)



STEM-GAP

13 mei



STEM-GAP

- ROSE-studie

- STEM in Vlaanderen – STEM actieplan

- STEM in Nederland (JetNet)

- STEM in Nederland (Scientix)
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• Indeling

– Voorwoord

– STEM-onderwijs

• ROSE-studie

Inhoudelijke tekst
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STEM 

- ROSE-studie
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13 mei



STEM 

- STEM in Vlaanderen – STEM actieplan

- http://www.stemopschool.be/secundair-onderwijs

- actieplan voor het stimuleren van loopbanen in de bèta-

vakken
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STEM 

- STEM in Vlaanderen – STEM actieplan

- http://www.stemopschool.be/secundair-onderwijs

- doelen

- aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs; 

- versterken van leraren, opleiders en begeleiders; 

- verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze; 

- meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen; 

- inzetten op excellentie; 

- aanpassen van het opleidingsaanbod; 

- aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen; 

- verhogen van de maatschappelijke waardering van technische 

beroepen.
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STEM 

- ROSE-studie

- STEM in Vlaanderen – STEM actieplan

- http://www.stemopschool.be/secundair-onderwijs

- STEM in Nederland (JetNet)

- http://www.jet-net.nl/home.html

- STEM in Europa (Scientix)

- http://www.scientix.eu/web/guest

13 mei



STEM optimaal …

- een geïntegreerde aanpak van techniek, 

wetenschappen en wiskunde

- met een deels gemeenschappelijke didactiek gericht 

op ‘problem solving’

- de specifieke vakdidactiek van de ‘drie vakken’ 

behouden daarnaast hun betekenis

13 mei



13 mei

Wat is engineering?



Engineering - ingenieur

- Google-resultaten

13 mei
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Conclusie PWO-project engineering 

- ‘Engineering’ is een beloftevolle aanpak, maar vraagt 

veel van de leraar: zijn rol verandert van sturen naar 

begeleiden en coachen én hij moet bij 

engineeringproblemen inzicht hebben in een zinvolle 

integratie van de verschillende STEM-disciplines

- … vraagt ook veel van de leerlingen …



13 mei

Welke leeromgeving is er nodig 

om ‘engineering’ te implementeren? 

- integratie van de vakgebieden techniek, wiskunde en 

wetenschappen, vertrekkend van een ‘lokaal’ 

probleem 

- hogere orde denkvaardigheden zoals creatief denken 

en systeemdenken

- de maatschappelijke rol (sociaal, ecologisch, 

economisch) van ‘engineering’ 

- het zinvol gebruik van nieuwe media en materiaal



hoe maken we de leerlingen 

warm voor STEM?
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Naar de bron: STEM en bedrijf

- Techniek op z’n BEST

- www.klasinbedrijf.be (eind augustus ‘15)
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- Bedrijf als system

- Bedrijf en voedselveiligheid
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Naar de bron: STEM en bedrijf

- Techniek op z’n BEST:

virtuele bedrijfsbezoeken

- voorbeeld van werkblaadjes
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Levensecht STEM-onderwijs

- Kennispiramide 



Kennispiramide 

abstract

bijna-
concreet

werkelijkheid

feitjesonderwijs

schoolse kennis

levensecht engineeringsonderwijs

- kennis wordt gevormd in wisselwerking met 

de werkelijkheid

- waarnemen is theorie gebonden



Kennispiramide: voorbeeld 



Kennispiramide en transfer 

context 5

context 4

context 3

context 2

context 1
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Systeemdenken 
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Systeemdenken

- de grondlegger van de algemene systeemtheorie is 

Von Bertalanffy (1901-1975)

- is de theorie van systemen in de natuur, techniek, 

wetenschap en maatschappij

- is opgezet als wetenschap die een beschrijving geeft 

van de meest algemene kenmerken van de 

werkelijkheid, die men beschouwt als opgebouwd uit 

systemen 
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Systeemdenken

- de term en eerste aanzet is voorgesteld door 

Bertalanffy rond 1950

- het onderzoek naar algemene patronen in systemen 

is later vervolgt in de chaostheorie en het onderzoek 

naar complexe systemen
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functie
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Systeemdenken

- Statische systemen: vorm, materie en structuur -> 

functie

- Practicum:

- eierdoos

- rotswolisolatie
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Systeemdenken

- Dynamische systemen: energie wordt omgevormd
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Systeemdenken

- Dynamische systemen: een indeling



13 mei

gyratoren:
verschillende 
grootheden 
in I en U

transformatoren:
gelijke grootheden 

in I en U
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Systeemdenken

- Dynamische systemen: systeemschema
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Systeemdenken

- Dynamisch systeem en deelsystemen
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Systeemdenken

- Dynamische systemen: 

- practicum:

- deelsystemen van een auto bepalen

- deelsystemen van een poes bepalen
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Systeemdenken

- Dynamische systemen: 

- practicum:

- systeemanalyse van het dynamisch systeem friteuse 

- systeemanalyse van het dynamisch systeem boom
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Systeemdenken

- Statische en dynamische systemen: 

statische dynamische

tijdens het gebruik ... tijdens  het gebruik ...

geen energie-
omvormingen

wel energie-omvormingen

materiële structuren
(gelaagdheid, schuimig, 
driepuntsverbindingen, 
bogen, ...) met bepaalde
functie (isoleren, luchtig
maken, sterk maken, 
krachten verdelen of 
afvoeren ...)

steeds

a) invoer en transport
van energie of

b) kracht- en 
bewegingsveranderin-
gen
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Systeemdenken in ruime zin: wat is duiden? 

- Kijken vanuit het perspectief van de 

techniekgebruiker

- op een competente manier leren leven in een hoog 

technologische wereld

- objectief leren kiezen voor STEM
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Systeemdenken in ruime zin: wat is duiden? 

- Kijken vanuit het perspectief van de 

techniekgebruiker

- De eigenheid van techniek

- technische geletterdheid operationaliseren: dimensies

- begrijpen (cognitieve dimensie – inzichten verwerven): wat is 

techniek? 

- hanteren (psychomotorische dimensie - gebruiken): wat kan je 

met techniek doen? 

- duiden (maatschappelijke dimensie – in context plaatsen): wat 

betekent techniek voor je zelf en de maatschappij? 
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Systeemdenken in ruime zin: wat is duiden? 

- Standaarden techniek
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- Standaarden techniek: duiden



TOS21
Systeemdenken in ruime zin: wat is duiden? 
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alle technieksituaties 
zijn waardengeladen



TOS21

actieve betrokkenheid van individuele burgers op één of meerdere 

maatschappelijke domeinen zoals politiek, sociaal, 

natuur en milieu, ecologie, cultureel en economisch

13 mei
Systeemdenken in ruime zin: wat is duiden? 



engineerings-

contexten



Systeemdenken: techniek gebruiken -> 

effect op sociale systemen 
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Systeemdenken: sociale 

systemen in beweging 

1

2

3

4

5

7

6

8



Systeemdenken: model 

PROFIT



Systeemdenken 

– Evalueren van engineering

• het evalueren van techniek en wetenschap kunnen we 

meerdere niveaus onderscheiden:
– Micro-interpretatie: niveau van product/gebruiker

– Meso-interpretatie: niveau van een groep consumenten 

(consumentenorganisaties)

– Macro-interpretatie: niveau van de maatschappij: Hier onderzoeken we de 

gevolgen van engineeringsprocessen op de maatschappij -> effectenonderzoek

• normen, waarden, moreel oordeel, …
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Systeemdenken: effectenonderzoek
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Systeemdenken: effectenonderzoek


