




27 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



27 mei
Programma 20 mei 
- Onderzoek van verschijnselen

- Rol van wiskunde

- Wat zijn processen en stappenplannen?

- Ontwerpproces:
- spuugmodelletje en / of omgekeerd ontwerpen 

(practica)

- Ontwerpproces (practicum) en creativiteit

- belang van ontwerpen in het STEM-onderwijs

- Ontwerpen integreren in ‘Engineeringsproces’ 
(model)

- Definiëring van engineering en 

- … mogelijkheden van STEM



27 mei

Programma 27 mei 

- Film ‘bedrijf en O&O’: www.klasinbedrijf.be

- Een (STEM-/engineerings-)project (als 

didactische werkvorm) en competentiegericht

(engineerings / STEM -) onderwijs?

- Analyse van een bestaand STEM-project 

(practicum)

- Reflecties



– Didactiek engineering

• Engineering didactisch modelleren

– projectmatig werken

– STEM / engineering ontwikkelen (processen) verloopt op een 

andere manier dan competenties bij leerlingen ontwikkelen 

(werkvormen) of technisch proces versus project
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– Didactiek engineering 

• Engineering didactisch modelleren

– projectmatig werken
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1 week

1 week

2 weken

2 weken



– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs
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1 2 3 4



– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– het ontwikkelen en demonstreren van competenties bij 

engineering betekent het geïntegreerd verwerven van 4 

categorieën van vaardigheden (4 pijlers)
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1 2 3 4

1. domein specifieke kennis

2. cognitieve strategieën

3. metacognitie

4. affectieve componenten



– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 1 domein specifieke kennis

» samenhangende leerinhouden  zoals verschijnselen, 

symbolen, definities, formules, begrippen, wetten, algoritmen 

…
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 1 domein specifieke kennis

» vakinhoudelijke kennis speelt een belangrijke rol bij leren, 

denken en problemen oplossen: leren is een actief en 

constructief proces

27 mei

1 2 3 4
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 2 cognitieve strategieën

» dit zijn leer- en denkstrategieën om nieuwe informatie op te 

nemen, te verwerken of op te slaan
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 2 cognitieve strategieën

» dit zijn leer- en denkstrategieën om nieuwe informatie op te 
nemen, te verwerken of op te slaan

» indien betrekking op het oplossen van problemen: 
probleemoplossende strategieën of heuristieken

• heuristiek: door een aantal stappen te zetten 
(zoekstrategieën) hoop je een bepaald probleem op te 
lossen (TP, ontwerpen, maken …) 

• de kans op het oplossen van problemen verhoogt wel 
sterk door systematiek en planmatigheid! 

• deskundigen (experten) bedienen zich van deze 
strategieën!
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 2 cognitieve strategieën

» indien betrekking op het oplossen van problemen: 

probleemoplossingsstrategieën of heuristieken

• heuristiek: door een aantal stappen te zetten 

(zoekstrategieën) hoop je een bepaald probleem op te 

lossen (TP, ontwerpen, maken …) 

• algoritme: een stappenplan om tot een doelgericht

resultaat te komen (handleiding bij benzine tanken) => 

pasklare oplossing
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 3 metacognitie

» iedereen weet min of meer hoe hij/zij denkt en leert (eigen 

vermogen van onthouden, leren, redeneren, problemen 

oplossen …)

» iedereen kan min of meer de moeilijkheid van leertaken 

inschatten (woord herkennen < zelf woord genereren)

» iedereen kan min of meer de effectiviteit van een 

leerstrategie en manier van probleemoplossen inschatten 

(‘iets uitleggen’ of ‘regelmatig herhalen’ zijn goede manieren 

van doen)

27 mei

1 2 3 4



– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 3 metacognitie

» primitief concept: leren = volstoppen = ‘losse weetjes’

» geavanceerd concept: abstraheren van betekenisvolle 

verbanden zoals ‘transfer’ en gebruik van ‘modellen’

» leren = zelf opbouwen van kennis en inzicht

» hanteren van betekenisgerichte strategieën

» intelligentie = geheel van vaardigheden dat door leren en 

inzet (!) uitgebreid en verbeterd wordt
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 3 metacognitieve processen

» denkactiviteiten die het leer- en denkproces reguleren (welke 
leerstrategie gebruiken en waarom …)

» voorbeelden van metacognitieve vaardigheden zijn:

• plannen van het leer- en oplossingsproces

• leerproces bewaken

• verifiëren

• verbeteren

• reflecteren …

27 mei
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– 4 affectieve (emotionele)

» motivering door te vertrekken vanuit eigen leefwereld

» engineering meest effectief als de llen zich ‘eigenaar’ voelen 

van het probleem: voelen zich aangesproken (aandacht voor 

leerstijlen … en diversiteit)

» zorgen voor succeservaringen
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– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Competentiegericht (engineerings-)onderwijs

– Affectieve (emotionele)

» een scala aan 

• gevoelens

• houdingen

• emotievolle denkbeelden / overtuigingen (angst, vreugde, 
trots …)

» deze componenten oefenen een sterke invloed uit op het 
aanpakken van problemen (duur, intensiteit, inspanningen) en 
dus op het leerresultaat!

• plezier <-> goede resultaten

• angst   <-> - invloed op resultaten
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project  en competentiegericht 

engineeringsonderwijs

fasen van het fasen van het 

engineerings-

project

pijlers van pijlers van 

competentie-
gericht

engineerings-
onderwijs

metacognitie

cognitieve 
strategieën

samenhangende 
kennis opbouwen

affectieve

Fase 4: 
systeemdenken

Fase 2: 
kennisopbouw: 

onderzoeken

Fase 3: 
techniekprocessen

: ontwerpen en 
maken

Fase 1: 
context ervaren, 

leefwereld 
leerlingen

1 week

1 week

2 weken

2 weken
kennis genererende 

onderzoeken



Engineeringsproject 

aangevuld met:

- onderzoeken

- materiaalfiches

- formulefiches 

(wiskunde, fysica, 

chemie …)

- simulaties 



– Didactiek engineering 1ste graad SO, A-stroom

• Keuzebepalende onderzoeken

– www.algodoo.com
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Generiek sjabloon 



– Analyse van

• De werkbladen

• De bijlagen
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- Analyse projecten:

- 4 fasen ontdekken

- Per fase:

- dominant aspect van competentiegericht (engineerings-

)onderwijs ontdekken

- globale inhoud

- processen ontdekken (onderzoek (verschijnselen / 

systeem), ontwerpen, effectenonderzoek …)

- systeemdenken (inhoud, hoe? …)

- Per fase: verschillen ontdekken t.o.v. model …

- … en voorstellen formuleren om er een ‘echt’ en / 

of ‘rijk’ STEM-/engineerings-project van te maken
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items (linken kan ook …)

1. gender en STEM (STEM-gap) in het SO
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

2. techniek versus engineering versus STEM (is er een 

verschil?)
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

3. welk(e) perspectief (perspectieven) zou je moeten 

aannemen om engineering / STEM te realiseren in 

het onderwijs?
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

4. STEM-onderwijs is vooral programmeren en 

sturen



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

5. zes uur STEM-onderwijs in de 1ste graad? En verder 

… (wenselijkheid en opbouw)



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

6. inhouden uit 2de graad in eerste graad STEM-

onderwijs? Enz … en wat in 3de graad?
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

7. is STEM-onderwijs enkel voor nerds?
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

8. STEM-ET en STEM-leerplan zijn noodzakelijk!
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

9. hoe organiseer je STEM als project in de 

verschillende graden?
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

10. STEM-onderwijs, het gouden kalf om leerlingen 

enthousiast te maken voor Bèta-vakken? 



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

11. Een 3D-printer is onmisbaar voor goed STEM-

onderwijs … 



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

12. techniek als underdog … en plots mee in de 

STEM-hype … of toch weer niet?



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

13. industrie moet zich niet / wel met onderwijs 

bezig houden!?



27 mei

- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 

de volgende items

14. Hoe evalueer je een engineeringsproject?
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- Reflecties: in groepjes denk je na over één van 
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…

6. inhouden uit 2de graad in eerste graad STEM-

onderwijs? Enz … en wat in 3de graad?
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verschillende graden?
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de volgende items (linken kan ook …)
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STEM-hype … of toch weer niet?
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houden!?

14. Hoe evalueer je een engineeringsproject?
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- SUCCES MET STEM - ENGINEERING - TECHNIEK 

- WETENSCHAPPEN – WISKUNDE …

- En ik hoop dat je én meisjes en jongens kunt 

enthousiasmeren … en 

- … dat de bèta-vakken samen … en afzonderlijk er 

in slagen om de leerlingen tot kritische burgers op 

te voeden …

- … véél belangrijker dan ‘nerdjes’ af te leveren 

voor de industrie!

Peter Hantson

peter.hantson@skynet.be


