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Dacht je nu echt dat alle innovaties in volle wasdom zijn geboren? 
Neen, het is de optelsom van veel mislukkingen en ideeën samen. 

 

Tom Kelley 

spreker op  het Creativity World Forum te Kortrijk 1 

 

Creativiteit en innovatie zijn geen dieperliggende talenten die 
slechts bereikbaar zijn door voor een handje vol uitzonderingen.(…) 
Het is enkel de rode draad vinden van wat voor je neus ligt en dat 
weten te verbinden. 

 

Debra Kaye 
spreker op  het Creativity World Forum te Kortrijk 2 

 
 
 
 

 
 

 

1 Desmet. L. (8/11/2014). De toekomst is al begonnen, De Morgen, p. 12-13 
2 Desmet. L. (8/11/2014). De toekomst is al begonnen, De Morgen, p. 12-13 
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2 VOORWOORD 
 
 

 
Deze handleiding en duidende tekst en de bijhorende sjablonen en bijlagen zijn tot 
stand gekomen tijdens het academiejaar 2014 – 2015 binnen het project ‘valorisatie 

engineering SO’, gesubsideerd met pwo-middelen3 van de Arteveldehogeschool en 
gerealiseerd door Peter Hantson. Dit valorisatieproject bouwt verder op het pwo-project 
‘Engineering’ van de Arteveldehogeschool en werd gerealiseerd tijdens het 
academiejaar 2013 – 2014 door Kirsten Devliegen voor het kleuteronderwijs, Bea 

Merckx voor het lager onderwijs en Peter Hantson voor de 1ste graad van het SO. Uit dit 
onderzoek bleek dat binnen bepaalde voorwaarden STEM- en engineeringsonderwijs 

mogelijk is bij de kleutertjes, in het lager onderwijs en in de 1ste graad van het SO. 
 

Om een STEM - / engineeringsproject op te zetten, is overleg tussen de leerkrachten 
wetenschappen, techniek en wiskunde een noodzakelijke voorwaarde. Deze 
leerkrachten moeten bereid zijn zich de inhoudelijke en didactische kennis van de 
verschillende vakken eigen te maken, om met de leerlingen gedurende een aantal 
weken geïntegreerd samen te werken rond de uitwerking van een levensechte nood of 
behoefte. 

 

Deze inhoudelijke tekst stelt de verschillende vakken in functie van STEM en engineering 
voor, geeft het verschil aan tussen de verschillende practica, exploreert de reële praktijk 
van engineering in onderzoek-, ontwerp- en bedrijfsomgevingen om zo tot een 
omschrijving te komen van wat ‘engineering’ is. 

 

De handleiding beschrijft de geïntegreerde didactiek, vertrekkende van de idee dat een 
engineeringsproject best projectmatig aangepakt wordt. Daarna volgt een didactische 
modellering en een korte beschrijving van wat de leerlingen per proces, fase of stap 
uitvoeren tijdens het doorlopen en uitvoeren van het generieke engineeringssjabloon en 
de bijhorende werkbladen. 

 

Bedankt aan de leden van de stuurgroep voor de kritische opmerkingen en boeiende 
ideeën waardoor dit valorisatieproject een rijkere invulling kon krijgen. Ik dank speciaal 
D. Van de Velde, VVKSO, stafmedewerker STEM@school, dienst Leren en Onderwijzen, 
Hans van Boven, extra begeleider STEM GO! bij STEM@school, Valérie Ver Gucht, 
vakgroepvoorzitter vakgroep wiskunde bachelor in het onderwijs, SO, AHS, Bea Merckx 
en Kirsten Devliegher, docenten lerarenopleidingen, respectievelijk OLO en OKO AHS en 
medeprojectleden van het PWO-project ‘Engineering’ en Jan De Lange, docenten fysica, 
bachelor in het onderwijs, SO, AHS. Ook de gesprekken en discussies met leerkrachten 
tijdens de 3 navormingsdagen op de campus Kattenberg van de Arteveldehogeschool 
op 13, 20 en 27 mei 2015 en tijdens verschillende schoolbezoeken zijn een bron van 
inspiratie geweest. 

 

Succes met de exploratie van STEM met je leerlingen, 

Peter Hantson 

 

 

3 PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 
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3 ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
 
 

 
3.1 Wetenschappen 

 

3.1.1 Wetenschappelijke geletterdheid 
 

3.1.1.1 PISA 4 

Wetenschappelijke geletterdheid wordt in PISA (Programme for International Student 
Assessment) gedefinieerd als ‘de vaardigheid van iemand om: 
 wetenschappelijke kennis te gebruiken om vragen te identificeren, nieuwe kennis te 

verwerven, wetenschappelijke fenomenen te verklaren en wetenschappelijke 
bewijzen te gebruiken om conclusies te trekken in verband met wetenschappelijke 
onderwerpen; 

 de specifieke kenmerken van wetenschap als een vorm van menselijke kennis en 
onderzoek te begrijpen; 

 in te zien hoe wetenschap en technologie ons materiaal, intellectueel en cultureel 
milieu beïnvloeden; en 

 zich als denkende burger verbonden te voelen met wetenschappelijke onderwerpen 
en de begrippen van de wetenschap.’ 

 

3.1.1.2 Europees Parlement en de Raad 5 

In haar voorstel van ‘Aanbeveling inzake kerncompetenties voor levenslang leren’, 
definieert het Europees Parlement en de Raad natuurwetenschappelijke competentie 
als ‘het vermogen en de bereidheid om de kennis en methoden die gebruikt worden om 
de natuurlijke wereld te verklaren, te gebruiken om problemen te identificeren en 
gefundeerde conclusies te trekken’. 

 
 

3.2 Wiskunde 

3.2.1 Wiskundige geletterdheid volgens PISA6
 

PISA verstaat onder wiskundige geletterdheid: 
 de capaciteit van een persoon om wiskunde te formuleren, gebruiken en 

interpreteren binnen verschillende contexten; 
 wiskundig redeneren en het vermogen om wiskundige concepten, procedures en 

feiten aan te wenden om fenomenen te beschrijven, verklaren en voorspellen; 
 in staat zijn om de rol van wiskunde in het dagelijkse leven in te schatten, om goed 

gefundeerde beslissingen te nemen en om wiskunde te gebruiken op manieren die 
tegemoet komen aan de noden van het leven van een persoon als constructieve, 
betrokken en denkende burger. 

 
 
 
 
 

 

 

4   http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/wetenschappelijke-geletterdheid 
5 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/natuurwetenschappen/uitgangspunten.htm 
6   http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/wiskundige-geletterdheid 

http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/wetenschappelijke-geletterdheid
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/wiskundige-geletterdheid
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2.3 Techniek 

2.3.1 Wat is TOS21? 7 

De opdracht van de Vlaamse werkgroep TOS21 ‘Techniek op school voor de 
eenentwintigste eeuw’ (2004-2010) bestond erin om een kader te ontwikkelen voor 
techniek als algemene vormingscomponent voor iedereen van 2,5 tot 18 jaar. 

 

Midden de jaren negentig werd door the International technology Education Association 
(ITEA) het Technology For All Americans Project (TFAA) opgestart. Dit leidde in 2000 tot 
standaarden en referentiepunten (benchmarks): dit was een belangrijke inspiratiepunt 
voor TOS21. Het karakter is generiek, er is aandacht voor algemeen toepasbare 
kenmerken van techniek. 

 

2.3.2 Technische geletterdheid 8 

Om technisch geletterd te worden, stelt TOS21, is het belangrijk dat de 
techniekgebruiker: 

 

 weet wat techniek is en waar het in techniek om gaat: techniek begrijpen; 
 over de nodige vaardigheden beschikt om verantwoord en competent om te gaan 

met techniek: techniek hanteren; 
 het belang en het impact van techniek op de maatschappij (en andersom) weet in te 

schatten en te beoordelen: techniek duiden. Hier passen we systeemdenken toe. 
Begrijpen, hanteren en duiden omschrijft men als dimensies. 

 

De vier kerncomponenten van techniek zijn: technisch systeem, technisch proces, 
hulpmiddelen en keuzen. 

 

2.3.3 Standaarden voor technische geletterdheid 9 

 

Binnen de matrix van dimensies en kerncomponenten ontwikkelde TOS21 in totaal 19 
standaarden die omschrijven wat techniek is (zie bijlage 1). 

 

 
 

De standaarden voor het bereiken van technische geletterdheid ontstaan door de 
dimensies op de kerncomponenten toe te passen. De eindtermen techniek zijn 
gebaseerd op deze standaarden. 

 
 
 

 

 

7  http://tos21.classy.be/doelstellingen/ 
8  http://tos21.classy.be/presentaties/index.htm 
9 www.TOS21.be 

KERNCOMPONENTEN TECHNISCHE 
SYSTEMEN 

TECHNISCHE 
PROCESSEN 

HULP- 
MIDDELEN 

KEUZES 

DIMENSIES 

BEGRIJPEN 

HANTEREN 

DUIDEN 

STANDAARDEN: 
 

omschrijven technische geletterdheid 

http://tos21.classy.be/doelstellingen/
http://tos21.classy.be/presentaties/index.htm
http://www.tos21.be/
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2.3.4 Funderende doelen 

 

Met het oog op het verwerven van technische geletterdheid is de basisvorming voor 
techniek gericht op een integratie van volgende doelen: 

 

 Inzicht hebben in de essentie van techniek: in wat techniek is en hoe techniek werkt. 
 Een vaardige techniekgebruiker zijn: technische systemen gebruiken of realiseren. 
 Een verantwoordelijke techniekgebruiker zijn: duurzaam omgaan met techniek. 
 Kritisch-creatief duiden van technische ontwikkelingen en van de rol van techniek in 

de samenleving. 
 Technisch talent waarderen bij zichzelf en bij anderen. 
 De verscheidenheid van toepassingen in de wereld van techniek verkennen. 

 
2.4 Probleemoplossend denken en handelen 10

 

Probleemoplossend vermogen wordt binnen het PISA-onderzoek gedefinieerd als de 
vaardigheid om cognitieve processen te gebruiken bij het aanpakken en oplossen van 
levensechte, curriculumoverschrijdende problemen waarbij de oplossing niet voor de 
hand ligt en waarbij de te gebruiken vaardigheden niet behoren tot één enkel domein 
van wiskunde, wetenschappen of lezen. Het is duidelijk dat ook techniek in het rijtje van 
vakken thuis hoort. 
Leerlingen kunnen in complexe levensechte contexten een probleem oplossen. De 
oplossing van die problemen vereisen steeds het gebruik van meerdere concepten en 
denkprocessen. PISA onderscheidt drie processen van probleemoplossen: nemen van 
beslissingen, analyseren van systemen en aanpakken van problemen. 

 
 

2.5 Horizontale samenhang tussen de STEM-vakken 

2.5.1 Algemeen 11
 

De eindterm NW over de wederzijdse beïnvloeding van levende wezens en hun 
omgeving sluit naadloos aan bij een eindterm uit aardrijkskunde. 

 

Techniek en natuurwetenschappen worden vaak samen genoemd. Technische systemen 
kunnen gebruikt worden als illustratie van wetenschappelijke begrippen, en 
wetenschappelijke kennis en inzichten kunnen gebruikt worden bij het onderzoeken, 
ontwerpen en maken van technische systemen. Binnen de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen techniek zijn begrippen als grondstoffen, materialen en energie 
essentieel. Deze begrippen komen eveneens aan bod in de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen. Maar ook duurzaamheidsaspecten, vooral 
in verband met energie en grondstoffen, lopen in beide disciplines parallel. Binnen de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen natuurwetenschappen wordt erg veel belang 
gehecht aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de eindtermen 
en ontwikkelingsdoelen voor techniek is het onderzoeken prominent aanwezig. Er zijn 
hier zeker aspecten van horizontale samenhang en samenwerking mogelijk. Toch zijn er 
ook verschillen. Het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in de klas is nog 
geen techniek. Wanneer men een wetenschappelijk onderzoek uitvoert, dan ontbreekt 
de doelgerichtheid die eigen is aan techniek, met name het tegemoet komen aan een 
behoefte door in te grijpen in de materiële omgeving. 

 

10   http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/probleemoplossend-vermogen 
11 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/natuurwetenschappen/uitgangspunten.htm 

http://www.pisa.ugent.be/nl/over-pisa/wat-meet-pisa/probleemoplossend-vermogen
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
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2.5.2 Een voorbeeld uit Nederland: SLO – een kennisbasis 12
 

In opdracht van het ministerie heeft SLO, nationaal expertisecentrum leerplan- 
ontwikkeling in Nederland, de kennisbasis Natuurwetenschappen en Technologie voor 
de onderbouw ontwikkeld. Kennisbasis slaat op weten dat, weten hoe, weten waarom 
en weten over weten. Er is gebruik gemaakt van de manier van werken en denken die 
natuurwetenschappers en technici gemeen hebben. Dat maakt vakoverstijgend werken 
makkelijker en biedt kansen om talentontwikkeling te stimuleren. 

 

2.5.2.1 Bijdrage tot samenhang 
 

De kennisbasis laat zien dat denk- en werkwijzen toepasbaar zijn op verschillende 
vakinhouden. Zo blijven concepten geen losse kenniselementen binnen vakken, maar 
worden ze over de vakken heen met elkaar verbonden. Tevens illustreert het dat 
abstractie geen alleenrecht van wiskundige disciplines is. 

 

2.5.2.2 Synthese en concretiseringen 13
 

 

Werkwijzen Modelontwikkeling en 
-gebruik 

Denkwijzen Patronen 

Onderzoeken Schaal, verhouding en 
hoeveelheid 

Ontwerpen Oorzaak en gevolg 

Informatie- 
vaardigheden 

Systeem en 
systeemmodellen 

Redeneer- 
vaardigheden 

Behoud, transport en 
kringloop van energie 
en materie 

Rekenkundige en 
wiskundige 
vaardigheden 

Structuur en functie 

Waarderen en 
oordelen 

Stabiliteit en 
verandering 

Duurzaamheid 

Risico’s en veiligheid 

 
 
 
 

 
 

 

12 Ottevanger, W., Kuiper, W. & Eijkelhof, H. (2014). SLO een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de 

onderbouw. Terugkoppeling, p. 10 - 13. 

http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/ 
13 Idem: verwerkt en aangevuld met elementen van TOS21 en de ET natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek 

door Peter Hantson 

http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2014/kennisbasis-natuurwetenschappen-en-technologie-voor-de-onderbouw-vo.pdf/
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2.6 Hogere orde denken: creativiteit en systeemdenken 
 

2.6.1 Hogere orde denkvaardigheden: creativiteit 
 

2.6.1.1 Patroondoorbrekend denken 14
 

 
“Creatief zijn is hetzelfde zien als iedereen, maar denken aan iets anders […] het is het 
vermogen om nieuwe en nuttige ideeën en oplossingen te genereren voor alledaagse 

problemen en uitdagingen.” 15 Creatief denken is een vorm van denken. Het is de 
bekwaamheid om patroon doorbrekend te denken. Hierbij worden nieuwe verbindingen 
in onze hersenen gelegd. 
Het creatief denkproces kan ook voorgesteld worden als een opeenvolging van ideeën 
laten uitwaaieren (divergeren) en indikken (convergeren). 

 

 
 De divergerende fase: 

- meerder mogelijkheden worden gezocht; 

- veel informatie wordt opgezocht; 

- meerdere ideeën worden verzonnen. 

 De convergerende fase: 

- uit meerdere mogelijkheden kiezen; 
- uit veel informatie het belangrijkste halen. 

Iedereen kan creatief denken: je moet het gewoon oefenen. 
 

Voor het procesmatige verloop van het ontwerpproces en de integratie van creativiteit 
verwijs ik naar de bespreking van het ontwerpend practicum. 

 

2.6.2 Hogere orde denkvaardigheden: systeemdenken 

Een systeem kan gezien worden als een mobiel. Wanneer men aan een van de 
elementen raakt heeft dit invloed op alle andere elementen. Deze invloeden en het 
gedrag van deelelementen onderzoeken is waar systeemdenken over gaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14 Model van het creatief denkproces (figuur: Byttebier,2002) 
15 Van Leeuwen en Terhürne 
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PROFIT 

ECOSYSTEEMDIENSTEN 

 

 

2.6.1 Model van systeemdenken 16
 

 
 

 

 
2.6.2 De wereld begrijpen 17

 

Als we naar samenlevingen willen evolueren die de ecologische en materiële 
draagkracht van de wereld willen blijven behouden, die sociaal rechtvaardig zijn en de 
mensen een hoge levenskwaliteit bieden, dan moeten er nogal wat dingen veranderen. 
De nood aan verandering wordt op vele terreinen gevoeld. In de transitiewetenschap is 
het multilevel perspectief (MLP) ontwikkeld. Het bekijkt sociale systemen als 
gestructureerd in drie lagen. 

 

2.6.2.1 Sociale systemen bekijken in drie lagen 
 

1. Centrale niveau: het ‘regime’. Een samenhangend geheel van dominante actoren 
zoals industrie, technologie, beleid, regelgeving, manieren van doen en denken: de 
‘dominante structuur’. Regimes zijn zeer stabiel: de onderdelen zijn op elkaar ingespeeld 
en de belangen zijn groot. 
2. Op microniveau: de ‘niches’. Burgers, maatschappelijke groepen en bedrijven die zich 
afzetten tegen het regime  en alternatieven ontwikkelen. 
3. Op macroniveau: het ‘landschap’. Invloedrijke, grootschalige maatschappelijke en 
natuurlijke ontwikkelingen die de niches en regimes sterk bepalen zonder veel invloed 
erop uit te oefenen. Klimaatswijziging, globalisering en opkomst van de BRICs. Dit 
acroniem verwijst naar Brazilië, Rusland, India en China: landen die zich in een 
soortgelijk stadium van nieuw geavanceerde economische ontwikkeling bevinden. 

 
 

 

16 Peter Hantson 
17 Erik Paredis, E. (2015). Kunnen transities de wereld redden? Leren in transitie, Beneluxconferentie Natuur- en 

MilieuEducatie, 18 – 20 november 2014, Gent. LNE: Brussel,  5 – 14. 

PROSPERITY 
 

ECONOMISCHE 
SYSTEMEN 

SOCIALE 
SYSTEMEN 

GEBRUIK 
SYSTEEM 

PEOPLE 

ECOLOGISCH E 
SYSTEMEN 

PLANET 

IN EEN CULTUUR- 
HISTORISCH 
PERSPECTIEF 
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2.6.2.2 Voorwaarden voor transities 

 
Een regime kan gedestabiliseerd raken (bankencrisis, economische crisis, peakoil, 
werkloosheid niet onder controle krijgen, drastische achteruitgang van de biodiversiteit, 
ecologische crisis, klimaatprobleem, fijn stof…). Heel vaak gebeurt dit door het 
onoordeelkundig gebruiken en toepassen van technische systemen. Hierdoor bieden 
zich perspectieven aan voor diepgaande veranderingen (transities). De kansen op 
transitie versterken elkaar wanneer evoluties op de drie niveaus elkaar versterken. 
Een groeiende druk vanuit het landschap stelt in vraag wat altijd normaal was, wanneer 
contradicties in het systeem toenemen en wanneer niches sterker worden. 

 

 
 

In het regime werken machtige actoren die mekaar nodig hebben (politiek, kapitaal, 
bedrijven …). De vraag is of het ‘regime’ de drager zal zijn van grote transities die een 
antwoord zullen geven op dwingende landschapselementen. 

 

Met behulp van het MPL kunnen we een transitie als volgt definiëren: de omslag van het 
bestaande naar een nieuw regime waarbij de verandering domineert en een gevolg zal 
zijn van de evolutie en co-evolutie van landschap, regime en niche. Het zijn complexe 
processen met veel onzekerheid over de ontwikkelingen en resultaat. Dit resulteert 
onder andere in nieuwe wetten en afspraken omtrent techniekontwikkeling, 
techniekgebruik en gewoonten in gebruik van techniek. 

 

2.6.2.3 De wereld veranderen? 
 

Waar we nood aan hebben is de beïnvloeding van transities. Maar transitieprocessen 
zijn complexe processen, die verschillende fasen doorlopen en die vanuit verschillende 
niveaus en door heel veel actoren met verschillende visies en posities beïnvloed worden. 
Transitiegovernance, transitiemanagement of transitiewerk beoogt transities van onze 

3 

8 
5 

1 
7 

2 
6 

4 
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maatschappelijke systemen in de richting van meer duurzaamheid: oriënteren en 
versnellen. Standaardformules bestaan niet maar waarop kan je bouwen? Denken op 
lange termijn, want transities vragen verschillende decennia en systeemdenken, waarbij 
elk probleem wordt bekeken als onderdeel van een groter geheel zoals technologie, 
instituties, structuren, markten, productie- en consumptiesystemen, wetenschap, 
routines, cultuur, normen en waarden. Deze systemen zijn ook met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar . 

 

De verandering van de sociale systemen zullen grote invloed hebben op de 
wetenschappen doordat andere onderzoeksthema’s aan bod zullen komen vanuit 
andere noden en vragen vanuit de maatschappij in transitie. Vanuit die nieuwe noden 
en nieuwe kennis ontwikkelen ingenieurs en ontwerpers nieuwe technische systemen 
die nieuwe en andere vormen van transport, wonen, energieopwekking en –gebruik, 
eten, wonen enzovoort mogelijk maken. 

 

2.6.2.4 Ecosysteemdiensten 
 

Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt 
geleverd. Deze diensten die de natuur aan de mens biedt, krijgen in het beleid steeds 

meer aandacht. Kees Hendriks en Dick Melman 18 stellen terecht dat dit komt doordat 
dit concept ruimte biedt aan de maatschappelijke betekenis en waardering van natuur, 
en houvast geeft voor duurzaamheid. Economie en ecologie worden ermee aan elkaar 
verbonden. 
Het concept wordt sinds de Millennium Ecosystem Assessment (MEA) in 2005 
wereldwijd gebruikt en maakt duidelijk dat de natuur geen blok aan het been is dat ons 
handelen beperkt, maar dat we er juist veel rendement van hebben. De baten die de 
natuur ons biedt, zijn zeer uiteenlopend. De MEA onderscheidt productiediensten, 
regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten. 

 

Voorbeelden van ecosysteemdiensten 19: 
1. Bij productverstrekking gaat het om de verstrekking door ecosystemen van een scala 

aan stoffen die dienen als voedsel (graan, vruchten, vis uit de zee of rivieren, etc.), voor 
persoonlijke hygiëne (water), als medicijnen (chemische stoffen in planten en dieren) 
en als  bouwmaterialen (bijvoorbeeld hout, bamboe, klei …). 

2. Bij regulerende diensten gaat het bijvoorbeeld om regulatie van: 
- Het klimaat. De aanwezigheid van bos in een gebied zorgt voor een stabiel 

microklimaat. Het principe van de gelobde stad berust hier ook op. 
- Water, lucht en bodem. Deze compartimenten bezitten een zelfreinigend vermogen. 

Ook kwantitatief gezien zorgen ecosystemen voor regulatie, bijvoorbeeld het 
waterbergend vermogen van een hellingbos. 

- Ziektes. Sluipwespen en zweefvliegen zorgen in weiden voor een natuurlijke 
bestrijding van bladluizenplagen. 

- Voorplanting. Bijen en hommels zorgen op die manier voor de bestuiving van allerlei 
gewassen. 
3. Bij culturele diensten gaat het om spirituele (religieuze) diensten, inspiratie, 

esthetiek, educatie, recreatie en ecotoerisme en een gevoel van thuishoren. 
Zo recreëren mensen bijvoorbeeld in een veenweidelandschap. Doordat ze 
hierbij ontstressen, is dit goed voor hun gezondheid. Een ander voorbeeld is 
dat de hoeveelheid groen in een woonwijk voor een deel de sfeer bepaalt en 
daarmee deels de waarde van het aanwezige onroerend goed. 

 

 

18  http://www.kennislink.nl/publicaties/ecosysteemdiensten 
19  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteemdienst 

http://www.kennislink.nl/publicaties/ecosysteemdiensten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteemdienst
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4. Bij ondersteunende diensten gaat het om zaken als de stofkringloop die de 

voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde, bijvoorbeeld die van 
stikstof en koolstof. Zo zorgen miljoenen regenwormen, mijten, 
bacteriën, springstaarten en nematoden in de bodem van bossen voor de afbraak van 
bladmateriaal voor de bodemvruchtbaarheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 

 

De afname in ecosysteemdiensten heeft in verschillende landen geleid tot een grotere 
bewustwording van het belang van deze diensten voor de bevolking en de economie. 
Voordat bouwprojecten worden uitgevoerd, worden soms kosten-batenanalyses 
uitgevoerd, waarvan het financieel waarderen van ecosysteemdiensten onderdeel 

uitmaakt 21/22. Het afwegen van ecosysteemdiensten tegenover technische systemen 
lijkt ons ook een boeiende engineeringsactiviteit om in klas te realiseren. 

 

De afweging van ecosysteemdiensten en technische systemen en de inpassing binnen 
een gefundeerd keuzeproces (kiezen als kerncomponent van techniek), biedt veel 
perspectieven om transitieonderwerpen hierbij te betrekken. 

 

Deze visie botst natuurlijk met de terechte vragen van filosoof J. van de Gronden, huidig 
voorzitter van het Wereld Natuur Fonds in zijn essaybundel ‘Wijsgeer in het Wild: Essays 

 
 
 

 

 

20 http://www.biodiversiteit.nl/PhotoArchive/fotoarchief-ecosysteemdiensten/ecosysteemdiensten-figuur- 

landschap.jpg/view?display=Large 
21 Farber, S.C., Constanza, R; & Wilson, W.A.. (2002). Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services. 

Ecological Economics 41, p. 375-392 
22 Ministerie LNV. (2006). Kentallen Waardering Natuur,Water, Bodem en Landschap, Hulpmiddel bij MKBA´s. 

geraadpleegd tussen oktober en november 2014, van 

http://www.mkbainderegio.nl/docs/Kentallen_waardering_natuur_water_bodem_en_landschap.pdf 

http://www.biodiversiteit.nl/PhotoArchive/fotoarchief-ecosysteemdiensten/ecosysteemdiensten-figuur-
http://www.biodiversiteit.nl/PhotoArchive/fotoarchief-ecosysteemdiensten/ecosysteemdiensten-figuur-
http://www.mkbainderegio.nl/docs/Kentallen_waardering_natuur_water_bodem_en_landschap.pdf
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over mens en natuur’ 23. In deze bundel stelt hij de vraag naar de morele dimensie van 
natuurbehoud. Wat hebben moraal en landschap met elkaar te maken? En als er bijna 
geen plukje ongerepte wildernis meer over is, wat houdt natuurbescherming dan nog 
in? Natuur op zich heeft zijn betekenis en het samen gaan van cultuur en natuur is meer 
dan een romantisch verzinsel. 

 

Extra informatie: raadpleeg www.ecosysteemdiensten.be 
 

2.6.2.5 Systeembenadering in techniek 24
 

 
1. Een specifieke systeembenadering. 
Hiermee bedoelen we de studie van twee types technische systemen: 
- statische systemen waarbij vorm, materiaal en functie voorop staan; 
- dynamische systemen met als gemeenschappelijk en fundamenteel kenmerk dat deze 

systemen energie omvormen. 
Complexe systemen tenslotte bestaan uit deelsystemen die steeds één van beide types 

systemen is. De uiteindelijke systeemanalyse stopt op het niveau van onderdelen. 
 

2. Een holistische systeembenadering. 
Eén derde van de techniekstandaarden en eindtermen techniek verwijzen naar de 
relatie tussen techniek en samenleving. Tijdens een effectenonderzoek plaatsen we het 
gebruik van een specifiek systeem in een ruim sociaal, economisch en ecologisch kader. 
Deze zijn op zich ook verzamelingen zijn van systemen. Zo kan het effect van een bedrijf 
op de sociale, economische en ecologische omgeving onderzocht worden. People, 
Planet en Prosperity slaan op de 3P’s die samen duurzaamheid omschrijven. Dit complex 
proces kunnen we ook nog in een historisch perspectief plaatsen. 
Het onderzoekend practicum van systemen biedt heel wat mogelijkheden om na te 
denken over de betekenis van technische kennis en het effect van deze kennis op 
techniek, mens en milieu. 

 

2.6.2.6 Systeembenaderingen in natuurwetenschappen 25
 

 
Van de 27 eindtermen, gaan er 9 systemen en 2 betreffen wetenschap en samenleving. 
1. Een specifieke systeembenadering: hier gaat het over levende dynamische systemen 
(mens, plant, dier) en de samenhang tussen deze deelsystemen. 

 
2. Een holistische systeembenadering met aandacht voor: 
- biotopen en voedselrelaties in een levensgemeenschap; 
- de relatie van een organisme en zijn omgeving en de aanpassingen van het organisme 

aan zijn leefomgeving; 
- de invloed van de omgeving op het voorkomen van levende organismen; 
- de invloed van de mens op natuur en milieu; 
- wetenschappelijke concepten toepassen op concrete toepassingen en 

maatschappelijke evoluties; 
- biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en energiebronnen verbinden aan een 

duurzame levensstijl. 
 

 

 

23 van de Gronden. J., (2015), Wijsgeer in het wild. Essays over mens en natuur’. Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van 

Gennep 
24   http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/techniek/eindtermen.htm 
25 VVKSO. (2010, september). Natuurwetenschappen. Eerste graad - eerste leerjaar A - tweede leerjaar. Opgeroepen op 

oktober 15, 2014, van http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Natuurwetenschappen-2010-001.pdf 

http://www.ecosysteemdiensten.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Natuurwetenschappen-2010-001.pdf
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Het onderzoekend practicum van verschijnselen biedt heel wat mogelijkheden om na te 
denken over de betekenis van wetenschappelijke kennis en het effect van deze kennis 
op wetenschap, mens en milieu. 

 

2.6.2.7 Systeembenaderingen in aardrijkskunde 26
 

 
Aardrijkskunde vervult met haar fysische, sociale en economische componenten een 
brugfunctie tussen de natuurwetenschappelijke en de menswetenschappelijke vakken. 
De mogelijkheden voor transversale verbindingen tussen de diverse vakken en voor 
inhoudelijke afstemming worden vaak onvoldoende benut. Vakoverschrijdende 
vormingsgebieden bieden hiervoor een oplossing. 

 

De eindtermen aardrijkskunde leveren veel aanknopingspunten en koppelingen met 
andere STEM-vakken. 

 

Deze variëren van (1) de eigenheid respecteren van mensen in andere culturen, (2) de 
vervuilingsgraad van enkele Belgische rivieren van een kaart aflezen en de belangrijkste 
oorzaken ervan opnoemen, (3) leren respect opbrengen voor de waarde van zuiver 
water, (4) illustreren dat weer en klimaat de plantengroei en de activiteiten van dier en 
mens beïnvloeden, (5) milieueffecten en samenlevingsaspecten opnoemen die in 
verband kunnen gebracht worden met landbouw-, industriële activiteiten of stedelijk 
landschap, (6) leren open ruimten als waardevol, duurzaam en maatschappelijk bezit 
waarderen en (7) leren aandacht hebben voor en bijdragen tot de leefkwaliteit van de 
eigen omgeving, (8) de landschappelijke invloed van het verkeer beschrijven, (9) 
milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met het verkeer en 
ontwikkelen van een kritische houding tegenover de verkeerssituatie in de eigen 
omgeving , (10) effecten van toerisme en recreatie op het landschap en de economie 
verwoorden en (11) leren als toerist en recreant respect opbrengen voor het milieu, het 
patrimonium en de bewoners. 

 

2.6.2.8 Systeembenaderingen in wiskunde 27
 

 
Wiskundige systeemtheorie richt zich op de studie van wetenschappelijke en technische 
systemen, dynamische processen en verschijnselen, die in wisselwerking staan met hun 
omgeving. Dit kan zich richten op de analyse van problemen waarbij keuzes gemaakt 
worden in een technisch besluitvormingsproces. 
Anderzijds beschrijft dit vak wiskundige modellen van systemen uit verschillende 
vakgebieden en richt zich op het voorschrijven van modellen met gewenst gedrag. 
Hierbij wordt er gestreefd naar het wiskundig formaliseren van klassen van systemen. 

 

2.6.3 Effectenonderzoek 

Pas wanneer een techniek op grote schaal gebruikt wordt, is de maatschappelijke 
impact ten volle duidelijk. Wanneer we spreken over het evalueren van techniek (en 
wetenschap) kunnen we meerdere niveaus onderscheiden. 

 
 
 
 

 
 

 

26 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/aardrijkskunde/uitgangspunten.htm 
27  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskundige_systeemtheorie 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskundige_systeemtheorie
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2.6.3.1 Micro-interpretatie: niveau van product/gebruiker 

 
De tevredenheid van een individuele gebruiker over het product of de dienst. 

 

2.6.3.2 Meso-interpretatie: niveau van een groep consumenten 
 

Dit zijn activiteiten die vergelijkbaar zijn met wat een consumentenorganisatie doet. 
Uitgaande van een behoefte wordt onderzocht welk product het beste aan de eisen 
voldoet. 

 

2.6.3.3 Macro-interpretatie: niveau van de maatschappij 
 

Hier onderzoeken we de gevolgen van engineeringsprocessen op de maatschappij. Deze 
evaluatie noemen we het effectenonderzoek of technology assessment. Ook de 
benaming technisch aspectenonderzoek wordt soms gebruikt. 

 

Hierbij wordt van de leerkracht verwacht dat hij over een ethisch analysekader28 

beschikt waardoor hij/zij de leerlingen tijdens het effectenonderzoek (zeker in stap 3) 
kan begeleiden waardoor het niet beperkt blijft tot het inventariseren van verschillende 
meningen. Zo bestaat er een deugdenethiek waarbij de mens centraal staat. 
Voorbeelden hiervan zijn rechtvaardigheid, matigheid, zorgzaamheid, behulpzaamheid, 
onpartijdigheid, trouw, oprechtheid en integriteit. Vervolgens onderscheiden we 

beginselen van de ethiek of deontologie29, zoals bijvoorbeeld: respect hebben, 
wederkerigheid, menselijke waardigheid eerbiedigen en gelijkwaardigheid nastreven. 
Ten slotte hebben we gevolgenethiek of waardenethiek, gericht op de vraag: ‘Hoe 

wegen we nu kosten, baten en nuttigheid af30?’. We denken hierbij aan de tegenstelling 
tussen het neoliberale gedachtengoed (de samenleving kan de hoogste welvaart 
bereiken als individuen hun eigenbelang centraal stellen) en bv. het duurzaamheids- 
gedachtengoed. 

 

2.6.3.4 Techniek reguleren 
 

Hier volgen enkele hanteerbare principes bij het regulerend omgaan met techniek. 
- Het voorzorgsprincipe: dit principe wordt het best toegepast als er ernstige risico’s 
kunnen zijn en bij een hoge mate van wetenschappelijke onzekerheid over de 
(mogelijke) gevolgen. 
- Verstandig vermijden-principe (Prudent Avoidance): overheden passen dit principe 
vooral toe bij technieken die reeds breed verspreid zijn en waar er soms nog weinig 
harde gegevens zijn over effecten 
- Het ALARA-principe: zo laag als mogelijk (As Low As Reasonably Achievable). Het is een 
aanpak om bekende risico's zo klein mogelijk te maken, waarbij overwegingen van 
kosten, techniek, voordelen voor de gezondheid en veiligheid en andere economische 
en maatschappelijke overwegingen worden meegewogen. 
- Normering: een veel gebruikt hulpmiddel in het sturen van techniek is het vastleggen 
van normen (bijvoorbeeld veiligheidsmarges, blootstellingsniveau’s) en richtlijnen op 
basis van wetenschappelijk onderzoek. 

 
 
 

 

 

28 Bewerking van: Van Es, R. (2000). Ethiek in adviesprocessen. Samson (Nl.) 136 pp. p. 58. 
29 Het meest bekende systeem van beginselenethiek werd ontwikkeld door Immanuel Kant. 
30 Bentham, J. (1748-1832) is de grondlegger van het ‘utilitarianism’, een specifieke gevolgenethiek. Voornaamste 

principe: het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. 
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3 STEM-ONDERWIJS 
 
 
 
 
 

 

3.1 STEM  

STEM 31 staat voor Science, Technology, Engineering & 
Mathematics. STEM mag dan wel een mooi klinkend 
letterwoord zijn dat gemakkelijk bekt, het blijft een 
politiek gecreëerd woord dat teveel overlappingen 
bevat om echt duidelijk te omschrijven wat het 
letterwoord echt betekent, zeker als je ook een 
duidelijke omschrijving wenst te geven van het begrip 
‘engineering’. 

 

Het is de bedoeling van het beleid om leerlingen meer in STEM-richtingen te laten 
studeren, meer doorstroming te realiseren naar STEM-opleidingen in het hoger 
onderwijs én het genderonevenwicht t.o.v. STEM-vakken op te heffen. 

 

STEM kunnen we dan ook het best omschrijven als een geïntegreerde aanpak van 
techniek, wetenschappen en wiskunde met een deels gemeenschappelijke didactiek die 
voornamelijk zich toespitst op problem solving. De specifieke vakdidactiek van de drie 
vakken behouden daarnaast hun betekenis. 

 

3.2 STEM, gender en N-Z-tegenstelling: Rose-studie 32
 

De houding ten opzichte van wetenschap en techniek (S&T) onder volwassenen en 
jongeren is overwegend positief maar er zijn tekenen van een generatieverschuiving, 
waar jonge mensen, meer dan de volwassenen, ook de meer problematische zijden van 
S&T zien. In de rijkste landen (Noord-Europa, Japan) zijn jongeren meer ambivalent en 
sceptischer dan de volwassen bevolking . Er zijn ook groeiende verschillen tussen de 
geslachten waarbij meisjes in de rijkste landen negatiever (of sceptisch, ambivalent) zijn 
dan jongens. 

 

Voor de waardering van wetenschappen op school verschillen de resultaten sterk van 
land tot land, maar voor Europese landen (en Japan) geven de antwoorden aan dat het 
wetenschapsonderwijs faalt op vele manieren. Meisjes vinden wetenschappen minder 
interessant in vergelijking met andere vakken, vooral in de rijke landen. In deze landen is 
de waardering laag en zijn de genderverschillen klein op vragen omtrent gestegen 
waardering voor de natuur, iets geleerd omtrent zorg voor eigen gezondheid, eigen 
nieuwsgierigheid toegenomen of belang aangetoond van S&T voor onze manier van 
leven … 

 

Milieuproblemen zijn belangrijk voor iedereen, maar vooral voor meisjes. Meisjes stellen 
meer dan jongens dat we meer zorg moeten dragen voor de bescherming van het 
milieu. Jongens op hun beurt denken dat de problemen overdreven zijn en vertrouwen 

 

 

31  http://www.pittsburghtoday.org/images/STEM.jpg 
32 Schreider, C., Sjøberg, S. (2010). The ROSE project-an overview and key findings. Oslo 

http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-2010.pdf 

http://www.pittsburghtoday.org/images/STEM.jpg
http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-2010.pdf
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dat S&T de problemen kunnen oplossen. Meisjes daarentegen geloven dat elk individu 
het verschil kan maken. Ze zijn dan ook bereid om zich in te zetten en 'de prijs ervoor te 
betalen', terwijl jongens meer terughoudend zijn. 

 
 

3.3 STEM in Vlaanderen 

3.3.1 Vlaams STEM actieplan 33 34
 

Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde 
de Vlaamse Regering een actieplan uit. Dit zou gerealiseerd moeten worden tegen 2020. 

 

Doelstellingen van het actieplan zijn: 
- 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. 

 
 

3.4 STEM in Nederland 

3.4.1 JET-NET 35
 

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven 
van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische 
vervolgopleiding. Ze realiseren ook inspirerend lesmateriaal, tonen good practices en 
geven publicaties uit. Met de start van Jet-Net in 2002, liep Nederland voorop in de 

ontwikkeling van samenwerking tussen het onderwijs 
en het bedrijfsleven. Jet-Net wordt zo gezien als een 
goed voorbeeld van STEM-promotie in Europa. 

 

3.4.2 Technasium 36
 

Het technasiumonderwijs is vorm gegeven volgens de technasiumformule. De formule 
van een technasium bestaat uit vijf kenmerken: 

- activerende didactiek; 
- samenwerking met het bedrijfsleven en hoger onderwijs; 
- een nieuw examenvak: de leerlingen krijgen les in het vak onderzoek en ontwerpen; 
- elk technasium heeft een technasiumwerkplaats als visitekaartje voor de school; 
- een opleiding met een moderne bètacultuur: aandacht voor talentontwikkeling en 

activiteiten buiten de school. 
 
 
 
 
 

 

 

33  http://www.stemopschool.be/stem-actieplan 
34   http://www.kennisplatformeconomie.be/FramePages/SourceDetails.aspx?Id=981 
35  http://www.jet-net.nl/home.html 
36 https://www.technasium.nl 

http://www.stemopschool.be/stem-actieplan
http://www.kennisplatformeconomie.be/FramePages/SourceDetails.aspx?Id=981
http://www.jet-net.nl/home.html
http://www.technasium.nl/
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3.5 STEM in Europa 

3.5.1 Scientix 37
 

 

 

Scientix, de gemeenschap voor wetenschappelijk onderwijs in Europa, promoot en 
ondersteunt Europa-brede samenwerking tussen STEM-leraren, -onderwijs, - 
onderzoekers, -beleidsmakers en andere STEM-professionals. 
Het biedt middelen voor innovatief en boeiend onderwijs en biedt kansen om met best 
practices leerlingen voor wetenschap- en techniekberoepen aan te trekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

37 http://www.scientix.eu 

http://www.scientix.eu/


STEM in het secundair onderwijs 

21 

 

 

 
 

4 ENGINEERING 
 
 
 

 
4.1 Engineering is ontwerpen? 

Omdat de uitgewerkte didactiek reeds zijn werkbaarheid in de klas heeft bewezen, zien 
we engineering op de eerste plaats verbonden met ‘ontwerpen’, evenwel met nadruk 
op de integratie van wetenschappen en wiskunde. De huidige ontwerppraktijk in de 

eerste graad van het secundair onderwijs in het vak techniek, volgt vaak tijdens de 3de 

stap van het ontwerpproces een eerder intuïtieve invulling van de keuzemogelijkheden 
per deelsysteem. In een aantal van de ontwerpopdrachten, kan dit gerust ook zo blijven. 
Toch lijkt het ons noodzakelijk om in de eerste graad ook meer STEM-activiteiten in te 
bouwen tijdens een engineeringsproject. Daarbij ligt de focus op samenhangende en 
gerichte kennisopbouw tijdens diverse onderzoeken, met focus op ontwerpen en het 
maakproces (5M’s) en reflectie waarbij (het gebruik van) technische systemen 
afgewogen worden tegenover sociale, economische en ecologische parameters. 

 

Het klopt natuurlijk dat je reeds een zekere richting geeft aan het ontwerpen vanuit de 
onderzoeken die de leerlingen uitvoeren. Anderzijds zal de ontwerper ook de gekende 
wetenschappelijke kennis benutten. 

 

4.2 PWO-project engineering 38
 

Tijdens het academiejaar 2013 – 2014 werd het PWO-project engineering 
opleidingsbreed uitgewerkt, collega’s van OKO, OLO en OSO realiseerden dit 
praktijkgericht onderzoek. 

 

4.2.1 Uitgangspunt 

Inzicht verwerven omtrent het begrip ‘engineering’. 
Een antwoord geven, op de vraag: ‘Hoe kunnen we engineering vorm geven in het 
onderwijs?’ en ‘Hoe kunnen we leraren professionaliseren?’. 

 

4.2.2 Inzichten 

Het PWO-project Engineering is tot het volgende raamwerk gekomen voor ‘engineering’ 
in het onderwijs: 
- vertrekken van een ‘lokaal’ probleem in de leefwereld van de leerlingen dat naar een 

oplossing vraagt van de leerlingen; 
- integratie van de vakken: wetenschap, wiskunde en techniek; 
- gebruik maken van hogere orde denkvaardigheden: creatief, kritisch denken en 

systeemdenken. 
 

4.2.3 Conclusie 

‘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. 

 
 

 

38   Verslag PWO-project engineering – augustus 2014 
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4.3 Engineering in realiteit 
 

4.3.1 Engineering en ingenieur 
 

4.3.1.1 Ingenieur 
 

In ‘Engineering in K-12 Education, understanding the status and improving the 

prospects. (2009)’.39, lezen we een mooie woordverklaring voor het woord ingenieur. 
Het is afgeleid van het middeleeuwse Latijnse werkwoord ingeniare, wat ontwerpen of 
bedenken betekent (Flexner, 1987). Het woord ingeniare is op zijn beurt afgeleid van het 
Latijnse woord Ingenium, wat ‘een slimme uitvinding’ betekent. 

 

4.3.1.2 Engineering: een eerste aanzet 
Een moderne omschrijving van ‘engineering’ lezen we in ‘Standards for K-12 Engineering 

Education’ (2010) 40: ‘het ontwerp onder beperkingen’ (Wulf, 1998). De meest 
fundamentele beperkingen zijn de wetten van de natuur. Andere beperkingen zijn tijd, 
geld, beschikbare materialen, ergonomie, milieuregelgeving, maakbaarheid, 
herstelbaarheid, politieke overwegingen, mode … 

 

Bij engineering wordt er ontworpen met het doel te voldoen aan menselijke behoeften 
en wensen. Ontwerpen is een iteratief proces dat begint met de identificatie van een 
probleem en eindigt met een oplossing die rekening houdt met de vastgestelde 
beperkingen en voldoet aan de specificaties voor de gewenste prestaties. 

 

4.3.2 Techniek, wetenschappen en wiskunde 
 

4.3.2.1 Het samengaan van de drie disciplines 
 

De engineering van ontwerpproblemen geeft geen enkelvoudige en correcte 
oplossingen: engineering is uit noodzaak een creatieve inspanning. Inderdaad, terwijl de 
wetenschappers het meest betrokken zijn bij het onderzoeken en ontdekken van wat er 
is, houden ontwerpers zich bezig met wat er zou kunnen zijn. Ontwerpers en ingenieurs 
wijzigen de wereld om te voldoen aan menselijke behoeften en wensen door het 
ontwerpen en realiseren van niet-perfecte systemen. 

 

Naast de beperkingen en specificaties zijn bij engineering volgende ideeën belangrijk: 
systemen, modellering, voorspellende analyse, optimalisatie en trade-offs. Dit zijn 
situaties die inhouden dat in ruil voor het verliezen van een kwaliteit of aspect van iets 

een andere kwaliteit of aspect verkregen wordt. 41
 

 

Engineering heeft naar analogie met ontwerpen, sterke verbindingen met vele andere 
disciplines, op de eerste plaats met wiskunde en wetenschappen. Bij engineering 
gebruiken de ontwerpers wiskunde en wetenschappen terwijl wetenschappers en 
wiskundigen gebruik maken van de producten van engineeringstechnieken. De auteurs 
van ‘Engineering in K-12 Education, understanding the status and improving the 

prospects. (2009)’42, omschrijven de afkomst van het woord ‘wetenschap’ als volgt: 
 

 

39 Katehi, L., Pearson, G., Feder, M. ea., National Academy of Ingineering en national research Council.(2009). Engineering 

in K-12 Education, understanding the status and improving the prospects. Washington DC: the National Press 
40 Pearson, G.; Keitz, M.; Arenberg, C. ea..(2010). Standards for K-12 Engineering Education. Washington, DC 20 001: The 

national Academies press: p.5 
41    http://dachpian2a.saschina.wikispaces.net/file/view/Trade_off.jpeg/249560610/Trade_off.jpeg 
42 Katehi, L., Pearson, G., Feder, M. ea., National Academy of Ingineering en national research Council.(2009). Engineering 

in K-12 Education, understanding the status and improving the prospects. Washington DC: the National Press 

http://dachpian2a.saschina.wikispaces.net/file/view/Trade_off.jpeg/249560610/Trade_off.jpeg
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wetenschap is afgeleid van het Latijnse naamwoord scientia wat kennis betekent en 
vaak wordt omschreven als de studie van de natuurlijke wereld. Wetenschappers stellen 
vragen over de wereld om ons heen en welke regels kunnen worden afgeleid om de 
patronen te verklaren die we zien. 

 

4.3.2.2 Voorbeeld van het samengaan van wetenschap en techniek 
 

De Belgische Nobelprijswinnaars (1974) C. de Duve en A. Claude gebruikten de 
elektronenmicroscoop om de vele celorganellen te ontdekken en te beschrijven. De 
elektronenmicroscoop werd ontdekt en verder ontwikkeld door Ernst Ruska (Heidelberg, 
25 december 1906 – West-Berlijn, 27 mei 1988): dit technologisch hoogstandje berust 
op natuurwetenschappelijke kennis van o.a. elektromagnetische golven, maar maakt het 

observeren van de minuscule celorganellen en zijn structuren mogelijk. 43/44
 

 

 

 
elektronenmicroscoop 1960 

 

4.3.3 Techniek en onderzoek 
 

4.3.3.1 Wetenschap versus techniek 
De opleiding van ingenieurs is sterk gericht op wetenschappen en wiskunde en techniek 
wordt hierbij vaak gezien als toegepaste wetenschap. Dit is een misleidende 

voorstelling. Onderstaand overzicht 45 brengt verduidelijking over het onderscheid 
tussen wetenschappen en techniek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

43  http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/eukarycell.html 
44   http://www.ansto.gov.au/AboutANSTO/HistoryatANSTO/photogallery/index.htm 
45 Van De Velde, D.(2008). een bewerking van het werk van J. Sparkes (1993) - enkele verschillen tussen wetenschap en 

techniek in: Vakgroep techniek. (2014). cursus praktijk: techniek onderwijzen. Gent: Arteveldehogeschool. 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/E/eukarycell.html
http://www.ansto.gov.au/AboutANSTO/HistoryatANSTO/photogallery/index.htm
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 Wetenschappen Techniek 

Doel Beschrijven van de natuurlijke 
wereld 

Ingrijpen op de omgeving, 
materieel vorm geven aan de 
wereld 

Drijfveer Zekerheid, meetbaarheid, 
voorspelbaarheid 

Ingrijpen, beheren en 
controleren 

Actiedomein Generiek (algemeen geldend) Deels generiek, deels 
contextbepaald 

Middel Methodisch verwerven van 
kennis door bewijsvoering voor 
verklaring 

Creatie van succesvolle 
producten, systemen en 
omgevingen die voldoen aan 
behoeften 

Methode Sociale (menselijke) processen 
van kennisconstructie via 
systematisch en controleerbaar 
onderzoek 

Sociale processen gebaseerd op 
onderzoek, innovatie, beheer 
en uitvoering zoals ontwerpen, 
produceren, onderhouden, ..… 

Competenties Waarnemen, analyseren, 
modelleren, beschrijven en 
verklaren van (meetbare) 
verschijnselen uit de 
natuurlijke wereld en deze 
communiceren 

Onderzoeken, ontwerpen, 
maken, distribueren, 
gebruiken, onderhouden en 
evalueren van technische 
systemen en processen, 
producten en diensten en 
omgevingen 

Discipline- 
gerichtheid 

Reductionisme, werken met 
geïdealiseerde en geïsoleerde 
concepten 

 

Onderzoek speelt zich meestal 
af in één of een beperkt aantal 
specifieke wetenschappelijke 
disciplines 

Holisme, integratie van 
conflicterende  eisen, 
theorieën, gegevens en ideeën 

 

Technische processen grijpen in 
op deel van de werkelijkheid 
los van één discipline en 
situeren zich meestal in een 
multidisciplinaire context 

Normativiteit Gericht op zo veel mogelijk 
waardenvrije verklaringen 

Activiteiten en artefacten zijn 
altijd waarden-geladen 

 

Engineering is dus ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de technische en 
materiële onderzoekomgevingen. De onderzoekomgeving rond elementaire deeltjes in 
het CERN-laboratorium in Zwitserland of de ontwikkeling van GGO-gewassen zijn 
boeiende voorbeelden. 
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4.3.3.2 ‘Strandmaps’ 46
 

 
Op de website http://strandmaps.dls.ucar.edu/  kan je PDF’s vinden met: 
- leerlijnen voor doelen die de eigenheid van natuurwetenschappen, wiskunde en 
techniek beschrijven: ‘the nature of science, mathematics and technology’; 
- leerlijnen rond het behandelen van de contexten: de fysische wereld, de levende 
wereld, het menselijk organisme, de samenleving en de ontworpen wereld; 
- belangrijke historische perspectieven binnen STEM-onderwijs; 
- leerlijnen rond gemeenschappelijke thema’s voor natuur, techniek en wiskunde 
- attitudes (‘habits of mind’). 

 

Het detail van de ‘strandmap’ die de effecten van techniek en wetenschap op elkaar 
beschrijven en de effecten op de maatschappij illustreren goed het samenspel tussen 
wetenschap en techniek en het groter belang van techniek ten opzichte van 
wetenschappen voor het effect op de maatschappij. 

 

 
 

4.3.4 Engineering en wiskunde 
 

4.3.4.1 Wiskunde integreren 
 

Bij engineering past men wiskunde toe om data te beschrijven en te analyseren, om 
modellen te ontwikkelen voor b.v. de evaluatie van ontwerpoplossingen. Ontwerpers 
moeten ook kennis bezitten of die specifieke kennis verwerven over die 
wetenschappelijke disciplines in fysica, aardrijkskunde, biologie of chemie die relevant 
zijn om het betrokken probleem op te lossen. Wiskundige engineeringsactiviteiten zijn 
meten, berekenen, simuleren, vergelijken, (digitaal) tekenen van grafische 
voorstellingswijzen (diagram, grafiek) en het (op schaal) voorstellen van het voorwerp, 
het  systeem of de omgeving aan de hand van schetsen en technische tekeningen. 

 

Modelleren is essentieel om de omgeving rond ons te leren kennen en te interpreteren. 
Studies in cognitieve wetenschappen halen aan dat dat redeneren op basis van 
modellen mogelijkheden biedt aan de leerlingen om betekenis en zin te geven aan de 
wereld. Engineering vraag veel denkwerk en het ontwikkelen van modellen kan de 
leerlingen helpen hun intuïties en voorkennis te verwoorden. Modelleren is een primair 
proces van engineering, techniek en wetenschappen. Ingenieurs en ontwerpers kunnen 
modellering op verschillende momenten in het probleemoplossend proces gebruiken: 
eigenschappen van materialen evalueren, optimaliseren van systemen of 
onvolkomenheden in belangrijke besluitvormingen voorkomen. Wiskundige modellen 

 
 

 

46  http://strandmaps.dls.ucar.edu 

http://strandmaps.dls.ucar.edu/
http://strandmaps.dls.ucar.edu/
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pogen verschillende karakteristieken van de reële wereld te beschrijven, onderzoeken 
interacties en verklaren de dynamiek aan de hand van wiskunde. Modellering kan zowel 
een proces als een product zijn. 

 

4.3.4.2 Modelleren als proces 
 

Modelleervaardigheden omvatten het ontwikkelen van verklaringen, voorspellingen en 
beschrijvingen. Modeluitlokkende activiteiten ‘materialiseren’ of veruitwendigen de 
gedachten en redeneringen van de leerlingen tijdens het modelleren van verschillende 
voorstellingen van hun ontwerpen op een zo gevarieerd mogelijke manier zoals lijsten 
en tabellen maken, grafieken en diagrammen tekenen, schetsen en tekeningen. De eis 
om ook een beschrijving en uitleg toe te voegen bij de gezette stappen tijdens de 
ontwikkeling van hun modellen is ook een belangrijk kenmerk. Dit kan ook naar 
afmetingen / eenheden en wiskundige functies omvatten (bijvoorbeeld fysische 
grootheden voorstellen door meetwaarden met eenheden, rechtlijnig verband tussen 
variabelen en evenredigheden …). 

 

4.3.4.3 Modellering als product 
 

ITEEA (International Technology and Engineering Educators Association) definieert 
modelleren als een voorstellingsproduct. En de NAE (National Academy of Engineering) 
stelt dat modelleren ‘elke fysieke, grafische of wiskundige voorstelling van de 
belangrijkste kenmerken van een systeem of proces omvat die het 
engineerings(ontwerp-)proces kan faciliteren’. 

 

4.3.5 Ontwerpen en engineering 

Reële engineering ontwerpopdrachten (de industriële praktijk) zijn (meestal) structureel 
‘open-ended’ en zéér complex. Hierin verschillen ze per definitie niet van het technisch 
ontwerpen. Een ‘open-ended’ probleem kan verschillende aanvaardbare oplossingen 
opleveren en worden beperkt door rigide en onderhandelbare beperkingen die niet 
altijd met het probleem te maken hebben (politiek, normen en waarden …). Bucciarella 
(1988), een etnograaf, omschrijft engineering als een sociaal proces die het verband 
tussen problemen, oplossingen en de maatschappij benadrukt, van de ingenieurs in de 
gemeenschap. De NAE suggereert dat engineeringsonderwijs te kort gedaan wordt als 
het globale plaatje bij engineering design ontbreekt en bv. sociale, politieke en 
milieuaspecten ontbreken. Dit globale perspectief op engineering is synoniem van 
‘systeem engineering’. Authentieke (levensechte) problemen zorgen voor een brede 
impact, rijk aan ‘real world’ contexten en geven de studenten een authentieke ervaring 
en grotere motivatie. 

 

4.3.5.1 Belang van het ontwerpen in een bedrijf 
Tijdens het ontwerpen, construeren ontwerpers geen artefacten. Ze ontwikkelen 
uiteindelijk prototypes, plannen, technische tekeningen en 3D-modellen en 
aanwijzingen over het artefact dat tijdens het maakproces moet worden gemaakt. 
Sommige artefacten zijn klein zoals een computerchip, een kopje of sportkledij en 
sommige zijn groot zoals een torengebouw, een kunstmatig eiland of draagraket. 
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De meeste ontwerpactiviteiten vinden plaats in bedrijven en ontwerpbureaus zoals 
architecten- en ingenieursbureaus. Nieuw producten zijn vaker wel dan niet een cruciale 
factor in het voortbestaan van een bedrijf. Producten hebben ook een levenscyclus: een 
product wordt geboren, wordt volwassen en takelt langzaam af: de verkoop gaat 
achteruit. Bedrijven moeten dus tijdig voor vernieuwing zorgen. Dit illustreert ook het 

evolutieve karakter van techniek en engineering.47
 

 

 
4.3.5.2 R&D-afdeling of O&O afdeling in een bedrijf 

 
In veel gevallen kan ontwerpen niet zonder onderzoek: we hebben reeds gewezen op 
het samen gaan van techniek en wetenschappen in onderzoekende omgevingen maar 
ook in ontwerpende omgevingen zien we dit samenspel. In bedrijven die technologisch 
aan de top staan is deze onderzoeksafdeling zelfs top secret. Heel vaak integreert men 
de researchafdeling en de ontwerp- of designafdeling tot de research- en designafdeling 
(R&D-afdeling) of onderzoek- en ontwerp- of ontwikkelingsafdeling (O&O-afdeling). 

 

De O&O-activiteiten verschillen van bedrijf tot bedrijf. Er zijn twee belangrijke modellen. 
Model 1: ontwikkelen van nieuwe producten – dit staat quasi gelijk met ‘ontwerpen’; 
Model 2: nieuwe kennis over wetenschappelijke en technologische onderwerpen 
genereren met het oog op de ontwikkeling van waardevolle nieuwe producten, 
processen, diensten en omgevingen. Het samenspel van ontwerpen, wetenschappen en 
wiskunde is heel prominent aanwezig. 

 

4.3.5.3 Engineering enkel ontwerpen? 
Engineering is evenwel niet exclusief gekoppeld aan het ontwerpen van systemen, 
producten of artefacten, maar is tijdens dit proces het meest herkenbaar. Tevens sluit 
het erg sterk aan bij wat men in de industrie hanteert als definitie van engineering. 
Andere techniekprocessen waarin engineering zijn betekenis heeft, zijn 
onderzoekomgevingen ontwikkelen, maakprocessen ontwerpen, logistieke ketens 
ontwikkelen, afwegingen maken tussen ecosysteemdiensten en technische systemen en 
financieel – commerciële omgevingen beheren of ontwerpen, waarbij bv. 
ondernemerschap op het snijvlak economie en engineering balanceert. 

 

4.3.6 Engineering in het maakproces 

Voornamelijk in stap 2 van het maakproces, ‘maakproces bepalen’, komt engineering 
sterk op de voorgrond. Voornamelijk in grote bedrijven zien we reeds lang 

 
 

 

47 http://compoundingmyinterests.com/storage/s-curve.jpg?   SQUARESPACE_CACHEVERSION=1331238474325 

http://compoundingmyinterests.com/storage/s-curve.jpg?SQUARESPACE_CACHEVERSION=1331238474325
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hoogtechnologische, volautomatische en gestuurde productielijnen: binnen engineering 
gebeurt het ontwerpen en ontwikkelen van de materiële maakprocesomgeving. 

 

De procesbepaling gebeurt aan de hand van de methode van de 5 M’s. 
 

Vanuit deze omschrijving blijkt dat de invulling van de 5 M’en afhankelijk is van het type 
product en een gespecialiseerde activiteit is, die slechts in zeer eenvoudige didactische 
omgevingen kan uitgewerkt worden. Tijdens een simulatie van een specifieke 
productiewijze voor een bepaald systeem bestaan zeker mogelijkheden om aspecten 
van engineering in te brengen. 
De evaluatie van het maakproces in stap 5 gaat over de afzonderlijke beoordeling van de 
verschillende facetten van de 5M’en. 

 

4.3.7 Logistiek en engineering 

In het maakproces spelen logistieke activiteiten een belangrijke rol in het aanvoeren, 
transporteren en afvoeren van grondstoffen, half-afgewerkte producten en afgewerkte 
producten. 

 

In technische processen vinden we tussen maakproces en gebruiksproces nog een 
logistieke fase. We vinden activiteiten zoals plaatsen, het gebruiken en 
onderhouden/herstellen van een product, de logistieke distributie van een product of de 
marketing van een product of dienst. 

 

Logistiek is het organiseren van goederenstromen. De ontwikkeling en organisatie van 
het logistiek gebeuren is zeker een engineeringactiviteit. Logistiek kent een 
voortdurende opvolging van drie processen: 

 

 
 

4.3.8 Economie, handel en financiën en engineering 
 

4.3.8.1 Financieel-commerciële omgevingen 
Hier kunnen handelsingenieurs financieel – commerciële omgevingen ontwerpen en 
beheren. Economie als basis, technologie als toegevoegde waarde en ondernemerschap 
als leidraad zijn de drie steunpilaren van een handelsingenieur. Wil je met kennis van 
zaken een bedrijf leiden, dan moet je niet alleen kunnen terugvallen op een grondige 
economische vorming, maar moet je ook inzicht hebben in het totaalproces van de 
onderneming. Ondernemerschap en economische aspecten kunnen in het vak techniek 
vlot aan bod komen: bv. het bedrijf als technisch systeem, aangevuld met het bedrijf als 
economisch – sociaal systeem. 

 

a. Denkpistes voor het bespelen van het snijvlak werk, economie en engineering 
 

- Economie vertrekt net als techniek / engineering van de spanning tussen menselijke 
behoeften en beschikbare middelen om aan deze behoeften te voldoen. 

- In de lessen engineering kunnen we veel bekwaamheden ontwikkelen die in 
verschillende levensdomeinen (thuis, vrije tijd, school, maar ook bedrijf en beroep) 
noodzakelijk zijn. 

- Bij groepswerk leren leerlingen veel van elkaar. Ze kunnen zich inleven in rollen die 
verwijzen naar functies uit het beroepsleven zoals werkleider, operator, 

ontginning opslaan transporteren verwerken 
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kwaliteitsverantwoordelijke, veiligheidsadviseur, onderzoeker of ontwerper. 

-Leerlingen krijgen op die manier een meer directe kijk op hun interesses en 
mogelijkheden en het verband met het economische leven. 

- Niet alleen de onmiddellijke leefwereld van kinderen kan aangegrepen worden bij het 
leren. Ook situaties uit het bedrijfs- en beroepsleven kunnen begrijpbaar gemaakt 
worden voor leerlingen en aangesproken worden. 

- Naast beroepsrollen nemen mensen bij probleemoplossing in het ware leven vaak nog 
sociale rollen op die iets zeggen over dieper liggende bekwaamheden. Het zijn rollen 
zoals: de denker, de ondersteuner, de ondernemer, de uitvoerder, de bewaarder en de 
inspireerder. Deze rollen worden ook door leerlingen aangenomen bij groepswerk, 
echter vaak onbewust. Omdat ze zoveel zeggen over interesses, bekwaamheden en 
groeipotentieel van kinderen kunnen ze ook in het onderwijs actief en bewust gebruikt 
worden. 

- We kunnen ons op verschillende manieren inspireren op situaties uit de 
beroepswereld: werkwijzen, evaluatiemethoden, gebruikte middelen, materialen, …. 

- Economisch inzicht betekent ook inzicht in sociale processen: consumenten, 
organisaties en overheden maken iedere dag keuzes die beslissen over het gebruik van 
grondstoffen en middelen die te maken hebben met techniek. Een keuze voor een 
bepaald product door consument, technicus, ingenieur, bedrijfsleider, politicus,… 
betekent ook een keuze voor de manier waarop dat product tot stand gekomen is en 

dat op economisch, sociaal en ecologisch vlak!48 
- Ook dit gegeven kan meegenomen worden in engineeringsonderwijs: iedere keuze bij 
een ontwerpopdracht of maakopdracht heeft economische, sociale en ecologische 
gevolgen! De eerste stap in economisch inzicht bestaat dus uit het in staat zijn om zelf 
dergelijke keuzes te maken. Als tweede stap betekent het in staat zijn om de 
mechanismen te herkennen hoe anderen, groepen, organisaties, … beslissingen 
nemen. 
- Nog een andere invalshoek is de aandacht voor typische vaardigheden die heel 

belangrijk zijn in het economische leven, zoals ondernemingszin. In het onderwijs 
probeert men dan leersituaties te scheppen waarin leerlingen aangemoedigd worden 
om ondernemend te leren: initiatief nemen, creatief zijn, zelfstandigheid, sociale en 
communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Dit alles in een situatie die het nemen van 
risico’s aanmoedigt en leerlingen leert omgaan met tegenslagen (versterken van een 

gezonde emotionele basis).49 
- Belangrijk is ook de vaststelling dat het beroepsleven zich minder en minder afpeelt in 
één bepaald vakgebied. Ons huidig economisch leven vraagt een ruime waaier aan 
bekwaamheden. Bovendien bestaan er technisch- wetenschappelijke beroepen die 
passen of passend kunnen gemaakt worden bij elk talentenprofiel. Er is zeker nog nood 
aan echte vakkennis. Toch neemt het belang van bekwaamheden die in vele situaties 
nodig zijn (=sleutelbekwaamheden of sleutelcompetenties) toe. Deze bekwaamheden 
hebben te maken met het vak, maar ook met sociale bekwaamheden, communicatieve 
bekwaamheden, zelfsturing en probleemoplossende bekwaamheden. De rol van 
vakoverschrijdende eindtermen getuigt hiervan. 

 
 

 

48 Ook Jephcote, M., Hendley, D (1994) koppelen economisch inzicht aan sociale processen en benadrukken de 

keuzeprocessen hierin. Individuele personen, maar ook overheden, industriële, commerciële en andere organisaties in 

een land beslissen over het gebruik van de middelen nodig voor technische realisaties. 

Jephcote, M., Hendley, D. (1994). How design and technology can contribute to the development of pupils’ economic and 

industrial understanding in Teaching Technology. New York:: The open University. 253pp; blz. 209. 

 
49 Zie ook: Laevers, F., Bertrands, E. (2003), Conceptmodel ondernemingszin versie 2003 (ontwikkeld binnen het 

equalproject STEP), Leuven: ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs, Katholieke Universiteit. Zie ook: 

http://habe.hogent.be/step/ 

http://habe.hogent.be/step/
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b. Leerstijlen koppelen aan sleutelcompetenties voor technische probleemoplossing 

in een engineeringsomgeving 50
 

 

 

Duiden betekent ook aandacht hebben voor talenten, horizonverruiming en 
studiekeuze. Een engineeringsomgeving biedt veel mogelijkheden aan de leerlingen om 
binnen verschillende contexten in contact te komen met zeer uiteenlopende 
probleemoplossende settings die meer of minder aansluiten bij hun leerstijl(en). Het 
belang van rollen, gekoppeld aan specifieke talenten tijdens deze vele 
probleemoplossende processen en gevolgd door een kritisch reflectiemoment, kan hier 
niet genoeg onderstreept worden. 

 

4.3.9 Ecosysteemdiensten en engineering 

De afname in ecosysteemdiensten heeft in verschillende landen geleid tot een grotere 
bewustwording van het belang van deze diensten voor de bevolking en de economie. 
Voordat bouwprojecten worden uitgevoerd, worden soms kosten-batenanalyses 
uitgevoerd, waarvan het financieel waarderen van ecosysteemdiensten onderdeel 

uitmaakt 51 52 . Het afwegen van ecosysteemdiensten versus technische systemen lijkt 
ons ook een boeiende engineeringsactiviteit om in klas te realiseren waarbij techniek 
gekoppeld wordt aan o.a. biologie en aardrijkskunde! 

 
 

4.4 Levensecht engineeringsonderwijs 

4.4.1 Kennispiramide 53
 

De driehoekvorm van de kennispiramide bevat in de top een heel beperkt aantal, veel 
omvattende abstracte begrippen en aan de basis situeren zich de bijna concrete 
begrippen. 

 

De kennispiramide laat een ideale situatie zien en bevat: 
- een goed verbonden (strepen) verzameling van vakbegrippen (ovalen); 
- hechte verbanden (gestippelde lijnen) tussen de kennispiramide en (de beleving) van 

 
 

 

 

50 Hantson, P., Coulier, R., Van De Velde, D. (2004). OriënTO, genderbewuste studie - en beroepsoriëntatie in de eerste 

graad van het secundair onderwijs binnen technische opvoeding. ESF/VESOC-project. 
51 FARBER, S.C., CONSTANZA, R; & WILSON, W.A.. (2002). Economic and ecological concepts for valuing ecosystem 

services. Ecological Economics 41: 375-392 
52 LNV. (2006). Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap. 
53 Bewerking van Kamp, M., Vogelezang, M. (2014). De zwevende piramide. Tijdschrift voor lerarenopleiders 35(3) 2014 – 

Velon, Velov. p 5 – 16 
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abstract 

bijna-concreet 

werkelijkheid 

 

 

de ‘werkelijkheid’ 54. 
De zwevende piramide geeft een problematische situatie weer: de begrippen staan 
nogal los van elkaar en er is weinig connectiviteit tussen de kennispiramide en de 
werkelijkheid. 
De afstand tussen de kennispiramide en de ‘werkelijkheid’ geeft aan dat de begrippen in 
de bètavakken niet een specifiek herkenbaar voorwerp, systeem, proces of verschijnsel 
om ons heen benoemen maar een soort geïdealiseerd e term benoemen of omschrijven. 
De pijlen geven weer dat: 
- kennis wordt gevormd in wisselwerking met de werkelijkheid en 
- dat waarnemen theorie gebonden is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

54 We gaan hier niet in op de filosofische vraag in hoeverre er sprake is van een voor ieder herkenbare werkelijkheid. 
55 Kamp, M., Vogelezang, M. (2014). De zwevende piramide. Tijdschrift voor lerarenopleiders 35(3) 2014 – Velon, Velov. p. 

9 
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veel soorten veel soorten veel soorten 

aangepaste 

orgaanbouw 

aangepaste 
organen 

aangepaste 
zintuigen / 
hersenen 

 

 
4.4.2 Techniekvoorbeeld 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

4.4.3 Wetenschappelijk voorbeeld 
 
 

  
 

 
 

 

  

 

4.4.4 Problemen van de leerlingen met bètavakken 56
 

Deze problemen zijn zeer divers maar de ergste zijn samen gevat in de ‘zwevende 
piramide’: 
- Kennis is niet als een samenhangend geheel geleerd en opgeslagen. Deze 

compartimentering kan leiden tot uitspraken in bv. het toepassingsgebied biochemie 
als: ‘soep is geen systeem’ of ‘warme soep is een dynamisch systeem’. Dit is typisch 
voor een ‘feitjeskennis’. 

- Het ‘kennisgebouw’ is niet of te weinig verbonden met de werkelijkheid. Dan spreken 
we van schoolse kennis en de leerlingen slagen er niet in om deze kennis toe te passen 
op de beleving van hun werkelijkheid doordat deze werkelijkheid niet door de bril van 
de bètavakken bekeken wordt. Zo krijgt het begrip ‘technotoop’ nooit een 
betekenisvolle invulling als leerlingen er niet in slagen om een techniekbril op te zetten. 
Zo zal een leerling de uitspraak: ‘we zwemmen in een zee van techniek’ niet begrijpen 
om dat de ‘schoolse (techniek-)kennis’ veraf staat van authentiek techniekonderwijs 
dat juist vertrekt vanuit deze belevingswereld van de kinderen. Paneeltjes kunnen 
daarin geen soelaas brengen, wel het leren ontdekken: dat kledij, de schooletui en 
rugzak, de fiets, het huis en de wegen en fietspaden allemaal uitingen zijn van een 

   technische behoefte invulling.  
 

56 Bewerking van Kamp, M. & Vogelezang, M. (2014). De zwevende piramide. Tijdschrift voor lerarenopleiders 35(3) 2014 

– Velon, Velov. p 5 - 16 
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context 5 
context 4 

context 3 
context 2 

context 1 

 

 
De piramide zweeft: er is geen echte eigen kennis, maar hooguit van het vanbuiten 
leren van een tekst zonder dat er begrip is gevormd! De verbinding tussen de 
kennispiramide en de ‘werkelijkheid’ kan versterkt worden door volgende didactische 
acties: 

 

- elk engineeringsproject opstarten vanuit de eigen belevingswereld van de leerlingen; 
- leerlingen herkennen het geleerde in de reële belevingswereld – boeiend 

beeldmateriaal kan hierbij helpen; 
- levensechte processen vertalen naar practica-stappenplannen; 
- echte systemen (statische en dynamische) onderzoeken; 
- levensechte onderzoeksvragen stellen; 
- wiskundige probleemstellingen vertrekken vanuit een reële en herkenbare nood; 
- continu transfer realiseren: wat in de ene context gekend en herkend wordt ook 
kunnen toepassen in een andere context; 

- tijdens effectenonderzoeken en reflectiemomenten denken leerlingen na over 
techniek en wetenschap en de effecten ervan in de eigen leefwereld en daar buiten 
op sociaal en milieuvlak. 

 

Indien we daarin niet slagen, banaliseren we engineering en de samenstellende vakken 
en leiden de processen aan een inhoudelijke erosie. 

 

4.4.5 Transfer 

Met transfer bedoelen we het overdragen van in de leersituatie verworven kennis, 
vaardigheden en attitudes in een context naar actief gebruik in andere context(en) en de 
thuiscontext van de leerlingen. 

 

Concreet betekent dit dat de kennispiramide(s) in een context gekoppeld word(t/en) 
aan de kennispiramide(s) van één of meerdere andere contexten. Begrippen, processen, 
systemen, werkwijzen en attitudes komen los van de context en er ontstaat een ruimer 
en vooral rijkere invulling door de leerlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.6 Techniekbedrijfsbezoek 

De reële praktijk van de vele wetenschappelijke en technische processen kunnen de 
leerlingen ervaren tijdens een gerichte techniekexcursie in een bedrijf. Met gericht 
bedoelen we dat het bezoek naar de leerlingen toe ondersteund is met 
onderzoeksvragen, checklists en observatiefiches. In grotere bedrijven ontdekken de 
leerlingen meestal een grotere waaier aan processen, beroepen en bijhorende talenten, 
een mogelijke focus op O&O en logistieke activiteiten. De voedingsindustrie biedt op dat 
vlak ook veel mogelijkheden maar de kansen op een bezoek zijn beperkter door de 
strenge hygiënische regels. Filmfragmenten vormen een mogelijke kans als virtuele 
excursie indien deze ook ondersteund zijn met checklists, onderzoeksvragen en 
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verwerkingsopdrachten. Het project ‘techniek op z’n BEST’ 57 is hiervan een uitgewerkt 
voorbeeld: raadpleeg de website www.klasinbedrijf.be . 

 

4.4.7 Context 58
 

De introductie van contexten in het wetenschappelijk en -algemeen vormend 
techniekonderwijs kan worden ingedeeld in twee globale aanpakken: 
- de science-technology-society (STS) aanpak (eerder in VS) en 
- de contextbased aanpak (eerder in de Europese landen). 

 

Definitie van de STS-aanpak: ‘benadrukt de banden tussen wetenschap, techniek en 
maatschappij en leggen de klemtoon op een technisch artefact, proces of vaardigheid; 
de interacties tussen techniek en samenleving; een maatschappelijk onderwerp in 
verband met de wetenschap of techniek; sociale inhouden die licht werpen op een 
maatschappelijk probleem met betrekking tot wetenschap en techniek; een filosofisch, 
historisch of sociaal probleem binnen de wetenschap of techniek.’ (Aikenhead, 1994; 

blz. 52-53).59
 

 

Een definitie van de context-gebaseerde aanpak: ‘… zijn benaderingen in het 
wetenschappelijk onderwijs waar contexten en toepassingen van de wetenschap 
worden gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten. 
Dit in tegenstelling tot meer traditionele benaderingen die wetenschappelijke inzichten 

eerst ontwikkelen, alvorens te kijken naar toepassingen. (Bennett et al 2007;. Blz. 348).60
 

 

In dit PWO-project nemen we voor het begrip ‘context’ een zeer breed perspectief in en 
leunen dicht aan dij de STS-aanpak omdat ze de interactie tussen wetenschap en 
techniek benadrukt alsook het maatschappelijke en sociale aspect duidelijk tot uiting 
komt. Zo kan de enge Bennett-visie versterkt worden door de STS-visie. 

 
 

4.5 STEM en engineering 
 

4.5.1 STEM 

STEM kunnen we dan ook het best omschrijven als een geïntegreerde aanpak van 
techniek, wetenschappen en wiskunde met een deels gemeenschappelijke didactiek die 
zich voornamelijk toespitst op ‘problem solving’. De specifieke vakdidactiek van de drie 
vakken behouden daarnaast hun betekenis. 

 

Om pragmatische redenen, o.a. omdat hieromtrent reeds een goed uitgewerkte 
didactiek is ontwikkeld die zijn werkbaarheid in de klas reeds lang bewezen heeft, zien 
we engineering op de eerste plaats verbonden met ‘ontwerpen’, evenwel met nadruk 
op de integratie van wetenschappen en wiskunde. De huidige ontwerppraktijk in de 
eerste graad van het secundair onderwijs in het vak techniek, als die reeds toegepast 

wordt, past vaak tijdens de 3de  stap van het ontwerpproces eerder een intuïtieve 
invulling van de keuzemogelijkheden per deelsysteem. Op zich zijn daar geen problemen 
mee en kan dit in een aantal ontwerpopdrachten ook zo blijven. 

 

 

57 Project ‘techniek op z’n BEST’ is een samenwerking tussen IPV en de vakgroep techniek: bachelor in het onderwijs, SO 

aan de Arteveldehogeschool 
58 Vos, R. (2014). The Use of Context in Science Education. Molecular and Cellular Life Sciences, Utrecht University 
59 Aikenhead, G.S. (1994) What is STS teaching? STS education: International perspectives on reform. New York: Teacher 

College Press, 47-59. 
60 Bennett, J., Lubben, F., Hogarth, S. (2006) Bringing Science to Life: A Synthesis of the Research Evidence on the Effects 

of Context-Based and STS Approaches to Science Teaching. Science Education. York: University of York. p. 91 

http://www.klasinbedrijf.be/


STEM in het secundair onderwijs 

35 

 

 

 

 
4.5.2 Engineeringsproject 

Toch lijkt het noodzakelijk om tijdens de eerste graad ook meer STEM-activiteiten in te 
bouwen tijdens een engineeringsproject. Het is wenselijk om dit eerder in het 2de jaar in 
te plannen: de leerlingen zijn dan reeds goed vertrouwd met het systeem- en 
procesmatig denken en handelen in wetenschappen en techniek. 

 
 

4.6 Definiëring van engineering 

Vanuit voorgaande analyse komen we tot volgende poging om het ruime en moeilijk te 
vatten begrip ‘engineering’ body te geven waardoor het begrip inhoudelijk en didactisch 

toepasbaar wordt in de eerste graad SO en in uitbreiding ook in de 2de en 3de graad van 
het secundair onderwijs. 
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- Alle technische contexten / omstandigheden waarin processen, producten, 
systemen, diensten en omgevingen continu ontwikkeld worden; 

- Hierbij is creativiteit, gedefinieerd als divergerend en convergerend denken, een 
onmisbaar werkinstrument; 

- Tijdens dit ontwikkelingsproces worden alle noodzakelijke kennisbronnen en 
werkwijzen gebruikt maar wetenschappelijke en/of wiskundige kennis en werkwijzen 
worden steeds benut; 

- Deze technische contexten / omstandigheden zijn: 

 het ontwerp- of designproces van producten, systemen, diensten en omgevingen 
(ontwerper); 

 het ontwerp- en uitwerkingsproces van voornamelijk onderzoeks-, maak- en 
logistieke processen (ingenieur, ontwerper productieproces, logistiek ontwerper); 

 het afwegen van ecosysteemdiensten versus technische systemen en modelleren; 

 het uitwerken van de materiële, organisatorische en beheersmatige 

omstandigheden van deze processen (productie-ingenieur); 

 het ontwikkelen van financiële en commerciële omgevingen en diensten binnen 
de financiële en commerciële instituties ((bijv. de technisch-commercieel 
ingenieur); 

 reflectieprocessen binnen een systeemdenken: het ontwikkelde proces, product, 
systeem, dienst of omgeving wordt getoetst aan diverse andere processen zoals 
ecologische, sociale en economische processen; 

 het ontwikkelde proces, product, systeem, dienst of omgeving in een historische 
context plaatsen van vernieuwing en evolutie. 

 

 
4.6.1 Definitie 

 

 

 
4.6.2 Korte toelichting 

Hier onder worden enkele begrippen herhaald, verfijnd of toegelicht. 
 

4.6.2.1 Alle technische contexten / omstandigheden waarin processen, producten, 
systemen, diensten en omgevingen continu ontwikkeld worden. 

 
1. Processen: technisch proces, ontwerpproces, productieproces, gebruiken en 

onderhouden, logistiek en engineering 
2. Systemen: statische en dynamische systemen 
3. Diensten: administratieve, logistieke, financiële diensten 
4. Omgevingen: park, stadsbos, plein, speelplaats … 
5. Continu: ontwikkelen is een continu proces  van aanpassen, verbeteren en innovatie. 

 

4.6.2.2 Hierbij is creativiteit, gedefinieerd als divergerend en convergerend denken, 
een onmisbaar werkinstrument. 

 
1. Divergerend: vele mogelijkheden kunnen bedenken; 
2. Convergerend: doordacht kiezen uit de vele mogelijkheden vanuit 

een eisenprogramma; 
3. Creativiteit is een denkproces: in ‘open opdrachten’ is het een illusie te denken 

dat leerlingen spontaan creatief zullen handelen – ook experts benutten 
heuristieken. 

 Engineering bevat volgende componenten:  
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4.6.2.3 Tijdens dit ontwikkelingsproces worden alle noodzakelijke kennisbronnen en 

werkwijzen gebruikt maar wetenschappelijke en/of wiskundige kennis en 
werkwijzen worden steeds benut. 

 
Techniek gebruikt alle noodzakelijke kennis en werkwijzen om een specifiek probleem 
op te lossen: 
a. menswetenschappen zoals sociale wetenschappen en psychologie 
b. exacte wetenschappen zoals materialenleer, chemie, (bio-)chemie, fysica, 

wiskunde … 
 

4.6.2.4 Deze technische contexten / omstandigheden zijn: 
 

1. Het ontwerp- of designproces van producten, systemen, diensten en omgevingen 
(ontwikkelaar, ontwerper of designer): engineering omschrijft men in een industriële 
omgeving als synoniem voor ‘ontwikkelen, ontwerpen of design’ – vaak wordt de 
ontwerpafdeling gekoppeld aan de researchafdeling tot de R&D-afdeling (research en 
design). Dit kan didactisch tot verwarring leiden door verkeerdelijk onderzoekjes ook 
binnen het ontwerpproces te organiseren. 

2. Het ontwerp- en uitwerkingsproces van voornamelijk onderzoeks-, maak- en 
logistieke processen (ingenieur, ontwerper productieproces, logistiek ontwerper): 
a. onderzoeksprocessen: engineering betekent hier het ontwerpen en uitvoeren van 
de noodzakelijke onderzoekomgeving; 
b. maakprocessen: engineering betekent binnen deze context het ontwerpen van het 
volledige maakproces door de 5M’en zo volledig mogelijk te beschrijven; 
c. logistiek proces: engineering betekent het ontwikkelen van het logistiek proces van 
ontginning  opslag  transport  verwerking  opslag  transport  

verwerking voor een bepaalde grondstof of product; 
3. Ecosysteemdiensten: binnen een engineeringscontext denken we op het 

onderzoeken van bestaande ecosysteemdiensten met zijn verschillende functies en 
de afweging met eventueel te ontwerpen en realiseren technische systemen ter 
vervanging of compensatie van de ecosysteemdiensten; 

4. Het uitwerken van de materiële, organisatorische en beheersmatige omstandigheden 
van deze processen (productie-ingenieur): 
a. onderzoeksprocessen: engineering betekent hier het uitvoeren van de 
noodzakelijke onderzoekomgeving en die omgeving beheren; 
b. maakprocessen: engineering betekent binnen deze context het realiseren, 
organiseren en beheren van het volledige maakproces op basis van de 5M’en; 
c. logistiek proces: engineering betekent het realiseren (berekenen, vergelijken, 
parcours uitzetten, …) en beheren van het logistiek processen van ontginning  

opslag  transport  verwerking  opslag  transport  verwerking van 
goederen. 
d. de versterking van ecosystemen ter versterking van ecosysteemdiensten, 
eventueel aangevuld met de realisatie van technische systemen ter versterking of 
aanvulling van de bestaande ecosystemen. 

5. Reflectieprocessen binnen een systeemdenken: het ontwikkelde proces, product, 
systeem, dienst of omgeving wordt getoetst aan diverse andere processen zoals 
ecologische, sociale en economische processen: 
a. ecologische processen: alle levensprocessen in een ecosysteem, bufferende 

processen van water, CO2, vervuilende stoffen … 
b. sociale processen: politieke besluitvorming, wetgevende processen, 

controlerende en bestraffende processen, veilige omgeving voorzien, 
onderwijs verstrekken, verenigingsleven en sportclubs … 
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c. economische processen: handel, productie, reclame, in- en uitvoer, 

landbouwprocessen, prospectie en ontginning … 
6. Het ontwikkelde proces, product, systeem, dienst of omgeving in een historische 

context plaatsen van vernieuwing en evolutie. Nieuwe inzichten en daaruit 
voortvloeiende de tijdsgeest die een trendbreuk in het denken en handelen van de 
mensen betekent, hebben hun effect op het ontwerpen en gebruiken van processen, 
producten, systemen, diensten en omgevingen. 

 
 

4.7 Model engineering 
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5 DIDACTIEK ENGINEERING IN DE EERSTE GRAAD SO 

(A-STROOM) 

 
 
 
 

5.1 Practica 61
 

 

5.1.1 Wat zijn practica 

Practica zijn didactische vertalingen onder de vorm van stappenplannen, van 
levensechte maar complexe processen met een iteratief karakter die observeerbaar zijn 
in bedrijven, ontwerpbureaus, R&D-afdelingen en wetenschappelijke 
onderzoekomgevingen. 
Toch is het belangrijk voor de jonge onderzoeker of ontwerper dat hij / zij over zo’n 
houvast als een stappenplan beschikt: elke fase of stap is een vuurtoren, baken of 
handgreep tijdens het doorlopen van een proces. 
Deze stappenplannen zijn te zien als practica die authentiek (levensecht) 
engineeringsonderwijs mogelijk maakt doordat deze stappenplannen geënt zijn op de 
reële praktijk. Practica vertrekken van de idee dat de handelende mens kennis, 
vaardigheden en attitudes verwerft: handelingsgericht engineeringsonderwijs is 
diepgaand. Het is de belangrijkste werkvorm van competentiegericht onderwijs. 
Tevens sluit het aan bij de reële praktijk waarbij experts ook niet uit het niets problemen 
oplossen: in de meeste gevallen bestaat er voor elk probleem een specifieke procedure 
om het op te lossen! 

 

5.1.2 Stappenplan instrumenteel practicum 

Het instrumenteel practicum vinden we terug in zeer diverse domeinen zoals kunst en 
wetenschap, maar ook in alle technische domeinen. Dit practicum is gericht op het 
gebruiken van technische systemen en omgevingen en is gericht op het uitvoerende, het 
verwerven van gebruikscompetentie. Een typisch middel bij het gebruiken van 
instrumenten is de handleiding. 

 

Voorbeelden: het leren werken met middelen zoals tangen, soldeerbout, drukpers, 
computer, fornuis … 

 

 STAPPENPLAN ‘INSTRUMENTEEL PRACTICUM 

1) Globale waarneming (van de activiteit, demonstratie door leerkracht) 
2) Analyseren (informeren) 
3) Zelf uitvoeren (feedback) 
4) Fouten analyseren 
5) Fouten verbeteren 

 
 
 

 

 

61 Bewerking van: Vakgroep techniek. (2014). Vakdidactiek: techniek onderwijzen.Gent: Arteveldehogeschool 
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5.1.3 Stappenplan onderzoek van verschijnselen in een onderzoekend practicum 

Tijdens de onderzoeken kunnen de leerlingen verschijnselen onderzoeken. Een 
gelijkaardig stappenplan kan gebruikt worden voor het onderzoek van technische 
dynamische systemen of een bronnenonderzoek. 

 

Het artikel van Berg en Bunning (NVOX) is erg confronterend: ze stellen vanuit 
onderzoek dat een practicum meestal geen beter resultaat geeft dan andere methoden, 
of dat practica verkeerd worden toegepast en met een betere didactiek er wel betere 
resultaten kunnen bereikt worden. Ze stellen zich de vraag hoe je onderzoekvaardig 
kunt worden zonder de aspecten die onder elke stap vermeld staan aan bod te laten 
komen (onderzoekvraag formuleren, een hypothese formuleren / verifiëren, resultaten 
voorspellen …). 

 

Stappenplan ‘onderzoek’ met per stap de meest elementaire onderzoekvaardigheden 62 

63 . 

 

 STAPPENPLAN ‘ONDERZOEKEN’: ONDERZOEKEND PRACTICUM (OP) 

6) Wat onderzoeken we? 
7) Hoe onderzoeken we dit? 
8) We onderzoeken het 
9) Wat besluiten we? 
10) We denken na over het onderzoek 

 
 

5.1.3.1 Stap 1: Wat onderzoeken we? 
 

- Binnen welk thema, toepassingsgebied? 
- Onderzoeksvraag formuleren: elke vraag bestaat uit één zin en begint met welke, 

wat, hoe, hoeveel… (‘waarom’ enkel bij menselijk gedrag); 
- Hypothese(s) formuleren – bestaat er meestal in dat de leerlingen hun denkbeelden 

(intuïties = preconcepties en / of misconcepties) formuleren; 
 

5.1.3.2 Stap 2: Hoe onderzoeken we dit? 
 

- Onderzoeksdesign: in een plan van aanpak komen volgende aspecten aan bod: 
informatiebronnen, taakverdeling, tijdsplanning, materialenlijst, schets, 
meetopstelling, taakverdeling met medeleerlingen, evt. een risico-inventarisatie, evt. 
handleiding lezen … 

- Voorspellen van resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

62 Onderzoek in zes stappen: bijlagen. 

http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/verantwoording/Verantwoording_Onderzoek_in_zes_stappen_Bijlagen_191213.doc 

x/ 
63 Berg, E., van den Bunnig, J. (1994). Practicum: leren ze er wat? NVOX, 19 (6), 245 – 249. 

http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/verantwoording/Verantwoording_Onderzoek_in_zes_stappen_Bijlagen_191213.doc
http://onderzoekinzesstappen.slo.nl/verantwoording/Verantwoording_Onderzoek_in_zes_stappen_Bijlagen_191213.doc
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5.1.3.3 Stap 3: We onderzoeken het. 

 
- Het feitelijk uitvoeren van het onderzoek; 
- observeren, meten, resultaten noteren, berekenen …; 
- waarnemingen tekenen, beschrijven, meten … 
- werkt volgens eigen opzet. 

 

5.1.3.4 Stap 4: Wat besluiten we? 
 

- patronen herkennen; 
- ordenen, classificeren en vergelijken; 
- resultaten in relatie brengen met wetenschappelijke, wiskundige of technische kennis 

(bv. In grafieken); 
- een antwoord, besluit, schema, model … opschrijven, in tabellen gieten  of tekenen; 
- leerkracht en leerlingen bespreken het eindproduct (presentatie/ verslag), het proces 
en het eigen leren en sluiten het onderzoek af. 

 

5.1.3.5 Stap 5: We denken na over het onderzoek. 
 

- Eventueel een (mondelinge) presentatie van de onderzoeksresultaten; 
- Terugkijken op het hele proces en het resultaat en aandachtspunten formuleren; 
- Een antwoord geven op de vraag: wat is het belang van de opgebouwde kennis voor 

mens, maatschappij, natuur en milieu? 
 

Om deze vaardigheden diepgaand te verwerven is het belangrijk dat de leerlingen de 
onderzoekcyclus meermaals doorlopen binnen een grote variatie aan contexten, vakken 
en werkvormen. 
Kwaliteitscriteria rond goed onderzoeken vind je in bijlage. 

 

5.1.4 Stappenplan wetenschappelijk, wiskundig of technisch vraagstuk 

Het proces van mathematiseren en demathematiseren vindt plaats bij het oplossen van 
problemen, heel vaak in wiskundige oefeningen, ingebed in een herkenbare context dat 
bij engineering van wetenschappelijke of technische aard is. 

 

Een stappenplan om problemen onder de vorm van ‘vraagstukken’ op te lossen : 
 

 STAPPENPLAN PROBLEEMOPLOSSEND PRACTICUM 

1) probleemstelling 
2) oplossingen zoeken 
3) uitvoeren 
4) testen 
5) evalueren 

 

5.1.5 Stappenplan technisch systeemonderzoek 

De werkwijze van een onderzoekend practicum (OP) kan gebruikt worden. Bij de 
omschrijving van de ET techniek 64 staat ook de definitie van ‘systeem’. Hieruit ontdek je 
opnieuw de multidisciplinaire aanpak die noodzakelijk is om een systeem te 

 
 

 

64 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/techniek/eindtermen.htm 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
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SYSTEEM 
DEELSYSTEEM 

DYNAMISCHE 
DEELSYSTEMEN 

DEELSYSTEEM 

 

 
onderzoeken. 
“Een technisch systeem is een geheel van elkaars wederzijds beïnvloedende elementen 
en onderdelen die gericht zijn op het bereiken van (een) bepaald(e) doel(en). In een 
technisch systeem kunnen zich natuurkundige, scheikundige en biologische fenomenen 
voordoen.” 
We onderscheiden twee groepen van technische systemen: 
a. Statische systemen waarbij vorm, materiaal, structuur en functie op elkaar afgestemd 

zijn. Een vragenlijst of checklist is een eenvoudige manier om een statisch systeem te 
onderzoeken. 

b. Dynamische systemen waarin steeds een energieomvorming plaatsvindt in een 
omvormer. Als synthese van een dynamisch systeem kan je het systeemschema 
gebruiken. Tevens valt op dat een dynamisch systeem uit meerdere deelsystemen 
bestaat, zowel dynamische als statische. Deze deelsystemen op zich kunnen opnieuw 
uit deelsystemen bestaan. Bij de opsplitsing tot op het kleinste niveau komen we aan 
bij de onderdelen. 

 
 
 
 
 
 

 
Didactische modellering van een dynamisch systeem 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
deelsysteem 

deelsysteem 

deelsysteem 

deelsysteem 

deelsysteem 

SYSTEEM 

Invoer Verwerking Uitvoer 

DEELSYSTEEM 

DEELSYSTEEM 

STATISCHE 
DEELSYSTEMEN 
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65 

 

 

5.1.6 Stappenplan technisch proces 

De meeste processen in techniek dragen één of andere vorm van probleemoplossing in 
zich. De aanpak van een probleem verloopt in een aantal stappen en/of fasen. Elke 
fase/stap heeft een bepaald karakter. Het is belangrijk dat de juiste volgorde 
gerespecteerd wordt. Toch is deze volgorde niet noodzakelijk sequentieel. 

Probleemoplossende processen verlopen iteratief66: binnen het stappen- of fasemodel 
spring je voortdurend terug naar een nieuwe deelcyclus om dan weer verder te lopen. 

 

Algoritmen zijn vaste paden die je kunt volgen om een probleem op te lossen. Bv. elk 
kookboek staat vol algoritmen. Indien je elke stap juist zet ben je zeker van het voorop 
gestelde resultaat: denk maar aan het tanken van brandstof aan de pomp. 
Bij heuristieken zijn we nooit zeker van een (goed, bevredigend) resultaat: het resultaat 
kan variëren van helemaal geen resultaat tot een super resultaat! De stappen of fasen 
van deze processen zijn bakens of handvatten. Achter elk handvat steekt veel kennis die 
nodig is om deze fase of stap tot een ‘goed einde te brengen. 

 

 DIDACTISCH STAPPENPLAN TECHNISCH PROCES 

1) Behoeftefase 
2) Ontwerpfase 
3) Maakfase 
4) Gebruiksfase 
5) Evaluatiefase 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

65 Vakgroep techniek, Arteveldehogeschool, Gent 
66 Iteratief: herhalend, hervatten. 
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5.1.7 Stappenplan ontwerpen en ecodesign 

 

5.1.7.1 Stappenplan ontwerpen 
 

In fase 2 van het technisch proces vinden we het ontwerpen terug. We reduceren reële 
complexe ontwerpprocessen tot volgende didactische ontwerpcyclus (ontwerpend 
practicum): 

 

 DIDACTISCH STAPPENPLAN ONTWERPEN:  ONTWERPEND PRACTICUM 

1) Ontwerpprobleem: beschrijven van het ontwerpprobleem 
2) Programma van eisen opstellen (-> concept) 
3) Oplossingen bedenken en kiezen (-> ontwerp) 
4) Prototyperen: ontwerp realiseren (= proefmodel of prototype – op schaal of 

ware grootte) 
5) Prototype testen, evalueren en bijsturen 

 

a. Het ontwerpprobleem onderzoeken: 
Verandering in kwaliteitseisen, smaak van de klant (in de enge of uitgebreide betekenis), 
betreffende behoeften en omstandigheden dwingen de ontwerpers tot innovatie en 
productontwikkeling. Het komt erop neer het behoefteprobleem op de juiste wijze te 
formuleren en volledig te analyseren. Vanuit het behoefteprobleem definiëren we het 
ontwerpprobleem. 

 
 

b. Programma van eisen - PvE: 
Het gedetailleerd beschrijven van de functie van het product in al haar aspecten leidt tot 
een programma van eisen (PvE). Het PvE is de lijst van alle randvoorwaarden waaraan 
het product moet voldoen en eigenschappen die het product moet bezitten om te 
voldoen aan de behoeften. 

 
c. Oplossingen zoeken en kiezen: 
Nu kunnen ontwerpers nadenken over mogelijke oplossingen voor het ontwerp- 
probleem en moeten zoveel mogelijk nieuwe en creatieve ideeën komen. Hier passen 
we het creatief proces vooral toe met zijn creativiteitstechnieken. Twee belangrijke 
ontwerpactiviteiten zijn: 
 Bepalen van de hoofd- en deelfuncties: 
Om een duidelijk beeld te krijgen van alle hoofd- en deelfuncties wordt vaak gebruik 
gemaakt van een ideeëntabel of functietabel. Elke potentiële uitwerking van een 
deelfunctie wordt met enkele trefwoorden of een schets omschreven. 

 

FUNCTIE(S):…………………………………………………………………………………………………………. 

DEELFUNCTIES UITWERKINGEN 

1 2 3 4 
1      

2      

3      

4      

5      
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 Het kiezen van de fysische en chemische processen: 
Een product kan een bepaalde vorm en kleur hebben en is gemaakt van materiaal zodat 
het kenmerken heeft waardoor het zijn functie kan vervullen. Om de functie te kunnen 
vervullen, waardoor aan een bepaalde behoefte kan voldaan worden, moeten bepaalde 
materialen door bepaalde bewerkingen in bepaalde vormen gebracht worden. 
Ontwerpers moeten o.a. deze 
drie zaken vastleggen: 
- de vorm  van het product; 
- het materiaal waarvan het 

gemaakt moet worden; 
- de bewerkingen die nodig 

zijn om de materialen in de 
gewenste vorm te 
brengen. 

 
De ontwerpers zijn klaar met hun ontwerp nadat de ontwerpers de beste combinatie 
van uitwerkingen hebben gekozen. Daartoe gaat hij na in welke mate aan het PvE wordt 
voldaan. Deze oplossingen worden gevisualiseerd. Bij het ontwerpen gebruiken de 
ontwerpers vaak modellen. 
- Wiskundige modellen en simulaties, waarbij het ontwerp omgezet wordt in een 

wiskundige beschrijving; 
- Ervaringsgerichte modellen: bijvoorbeeld door de aanleg van recepten, logboeken en 

controlelijsten (checklist) 
- Schaalmodellen of maquettes waar eventueel testen kunnen uitgevoerd worden: b.v. 

plaatsen in een windtunnel; 
- Grafische modellen: in het begin van het ontwerpproces volstaan vaak ruwe 

schetsen. Een schets kan in 2D of 3D getekend worden. Hoe verder we evolueren 
binnen het ontwerpen des te gedetailleerder deze schetsen worden. Deze kan je met 
steekwoorden toelichten. Detailtekeningen zijn soms noodzakelijk om het prototype 
te kunnen realiseren. 

 
d. Het ontwerpmodel (prototype) maken: 
Voor het seriematig produceren van een product wordt vaak eerst een prototype 
gemaakt volgens het vooropgestelde werkplan. Dit is een volledig uitgewerkte versie 
van het definitieve ontwerp. 

 

e. Prototype testen, evalueren en aanpassen: 
- Testen: 

Je moet van het prototype nagaan of het voldoet aan de gestelde eisen (het 
programma van eisen – PvE). 

- Evalueren: 
Naast de beoordeling van het geprototypeerde product gaat het er ook om het 
ontwerpproces te evalueren. 
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5.1.7.2 Ecodesign 67
 

 
1. Duurzame ontwikkeling 

 

Het begrip ecodesign kadert binnen de overkoepelende 
term van duurzame ontwikkeling. Duurzame 
ontwikkeling is de ontwikkeling van de maatschappij die 
voorziet in de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Brundtland 

uit 1987 68 . Duurzame ontwikkeling wordt vaak vertaald naar drie dimensies: de 
ecologische (Planet), de sociale (People) en de economische (Prosperity). Hierbij streeft 
men naar een optimaal evenwicht tussen deze 3 P’s. 

 

2. Duurzame productinnovatie 
 

Houdt in dat men bij het ontwikkelen van nieuwe, innoverende producten en diensten 
kijkt naar de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Hierbij houdt men naast 
functionaliteit, design, ergonomie, economische aspecten en veiligheid (= ‘design’) ook 
rekening met milieu- en sociale aspecten. 

 

3. Ecodesign 
 

kan omschreven worden als een integrale ontwerpactiviteit, waarbij de focus van de 
ontwerper/ingenieur bij het nemen van ontwerpbeslissingen vooral ligt op de gevolgen 
voor het milieu en waarbij hij rekening houdt met alle schakels van de levenscyclus: van 
de grondstofwinning tot het moment dat het product afgedankt wordt. Door het 
toepassen van ecodesign kan hij de milieu-impact van een product beperken voor de 
volledige levenscyclus van het product. 

 

4. Levenscyclus 
 

Ter ondersteuning van het levenscyclus-denken presenteert de OVAM een levenscyclus- 
scenario –gebaseerd op het LiDS wiel- dat mogelijkheden aanreikt tot optimalisatie van 

de verschillende fasen in de levenscyclus van een product 69. Bemerk dat elke stap ook 
verwijst naar een specifiek techniekproces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

67 
http://www.ecodesignlink.be/nl/eho-kit 

68 World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. VN. 
69 http://www.ecodesignlink.be/nl/eho-kit 

http://www.ecodesignlink.be/nl/eho-kit
http://www.ecodesignlink.be/nl/eho-kit
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Dit alles past in het grotere geheel van duurzame ontwikkeling. 
 

Duurzame ontwikkeling omvat een veelheid aan thema’s: uitputting van grondstoffen, 
armoede, hongersnood, ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. 
(lijst volgens UNECE, United Nations Economic Commision for Europe) 

 

Armoedebestrijding Landschapsdiversiteit 

Bedrijfsverantwoordelijkheid Mensenrechten 

Beheer van natuurlijke grondstoffen Milieubescherming 

Biodiversiteit Plattelands- en stadsontwikkeling 

Burgerzin Productie- en consumptiepatronen 

Culturele diversiteit Rechtvaardigheid 

Democratie/goed bestuur Veiligheid 

Ethiek Verantwoordelijkheid 
Gendergelijkheid Vrede 

Gezondheid  
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Aspecten van deze thema’s zullen deel uit maken van het programma van eisen en 
vertalingen in de functietabel. 

 

Thema’s rond  ecodesign zijn: 
 

Biomimicry Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) 

Ecolabels Materialen en milieu 

Effecten op mens en milieu Product-dienst combinaties 

Einde levenscyclus Schonere productie 
Energie en hulpmiddelen Systeemdenken 

Gedrag van gebruikers Toekomstdenken 

Kringlopen sluiten Verpakking en distributie 

Levenscyclus denken Wetgeving rond ecodesign 
 

Aspecten van deze thema’s zullen deel uit maken van het programma van eisen en 
vertalingen in de functietabel. 

 

5.1.8 Maakproces 

In fase 3 van het technisch proces vinden we het maken van een product / systeem 
terug. We reduceren reële complexe maakprocessen tot volgende didactische 
maakcyclus (productief practicum): 

 
 
 

 STAPPENPLAN MAAKPROCES: PRODUCTIEF PRACTICUM 

1) Opdracht analyseren: Wat moeten we maken? 
2) Werkvoorbereiding: Hoe, wanneer en met wie gaan we het maken? 
3) Praktische realisatie: Productie, het maken 
4) Producttest: Is het resultaat goed? 
5) Procesevaluatie: Hebben we goed gewerkt? 

 
 
 

De ontwerpafdeling biedt de productieafdeling de nodige informatie om van het 
goedgekeurde prototype een product te maken. Deze informatie kan 2D- en 3D 
(digitale)tekeningen en technische tekeningen zijn of (digitale) 3D-modellen, 
gerealiseerd met een 3D-printer. 

 

Ingenieurs ontwikkelen het maakproces en lijnverantwoordelijken en operatoren 
houden het maakproces draaiend. De procesbepaling in stap 2 van het maakproces 
gebeurt aan de hand van de methode van de 5 M’s. De evaluatie van de procesbepaling 
gebeurt in stap 5, evaluatie. 
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Middelen: Methode: 

Welke gereedschappen en machines 
hebben we waar nodig? 

Welke moeten er nieuwe aangekocht of 
zelfs speciaal ontworpen worden? 

Processchema’s ontwikkelen zoals flow- 
chart, bewerkingsschema, routeschema 
en fabricageschema. 
Proceseisen omschrijven (tempo, timing, 
afvalbehandeling, veiligheid) 

Mens: Materiaal: 

Wie moet bepaalde handelingen 
uitvoeren? 
Wat moet uitgevoerd worden? 

Welke instructies moeten de mensen 
krijgen? 

Welke grondstoffen, hulpgrondstoffen, 
afgewerkte producten en onderdelen zijn 
er nodig? 

Milieu  

In welke omgeving moet de productie 
gebeuren? 

Binnen welke omgevingsvoorwaarden 
moet de productie gebeuren? 

 Plaats en ruimte 
 Geluid 
 Licht 
 Ventilatie 
 Afval 

 
 

5.1.9 Effectenonderzoek 

Na ingebruikname van een product of systeem komen dikwijls nog gebreken aan de 
oppervlakte. Veel bedrijven kunnen niet zonder dienst na verkoop of 
klachtenafhandeling. Pas wanneer een techniek wordt gebruikt op grote schaal, wordt 
de maatschappelijke impact ten volle duidelijk. 

 

Hier onderzoeken we op macroschaal de gevolgen van technische processen op de 
maatschappij. Deze evaluatie noemen we het ‘effectenonderzoek’ of ‘technology 
assessment’. 

 

 STAPPENPLAN EFFECTENONDERZOEK 

1) Wat gaan we onderzoeken: (definiëring van het onderzoek) 
2) Verkenning van de techniek 
3) Inschatten van de gevolgen op maatschappij 
4) Beoordelen van de gevolgen 
5) Voorstellen voor bijsturing 
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Stap 1: Verkennen van de techniekontwikkeling 
 Op welke (economische) sector is het thema van toepassing? 
 Beschrijf in enkele lijnen de besproken techniek en de eventuele verwantschap met 
andere technieken. 

 

Stap 2: inschatten van maatschappelijke/sociale/milieueffecten 
 Sociale kaart: welke bevolkingsgroepen, subculturen, regio’s of landen zijn 
betrokken? 
 Impactenboom, trendanalyse, risicoanalyse van een aantal positieve en een aantal 
negatieve effecten op diverse terreinen: sociaal, milieu, economie, vrede en veiligheid, 
individu of maatschappij. Maak hierbij zo mogelijk onderscheid tussen directe en 
indirecte effecten (hogere orde effecten). 

 

Stap 3: Ethische analyse en evaluatie vanuit verschillende perspectieven 
Deze stap is niet zo eenvoudig en er moet vermeden worden dat deze stap beperkt blijft 
tot het inventariseren van verschillende meningen. Een ethisch denkkader dringt zich 
op. 

 

Stap 4: Terugkoppeling naar de techniekontwikkeling en/of maatschappelijke 
voorzieningen om ongewenste gevolgen te vermijden 

 

Stap 5: Voorstellen tot bijsturing 
Vanuit de kennisontwikkeling en de waarden / normentoetsing worden adviezen 
geformuleerd om een specifieke techniek, werkwijze, systeem aan te passen. 

 
 

5.2 Inquiry based education 

5.2.1 Onderzoekend leren 70 71
 

In ‘Onderzoekend leren stimuleren: effecten, maatregelen en principes’ stellen de 
onderzoekers verschillende principes voorop, o.a.: 
1. aansluiten bij de voorkennis en leefwereld van de leerlingen; 
2. ruimte creëren voor actieve deelname en herhaling; 
3. interpretatieve, experimentele en reflectieve ondersteuning aanbieden; 
4. onderwijsaanpak afstemmen op de graad van zelfsturing van de leerlingen; 
5. gedeelde begeleiding en ondersteuning voorzien; 
6. doeltreffende evaluatievormen voorzien; 
7. vakoverschrijdend denken en handelen; 
9. actief de rol van innovator en onderzoeker opnemen. 

 

5.2.2 Competentiegericht leren 

Wiskunde, wetenschappen en techniek beschikken over een gemeenschappelijke basis: 
problemen oplossen. Deze zijn evenwel voor elk van de disciplines van een heel andere 
aard. In het schema stellen we deze verschillen en overeenkomsten voor. 

 
 
 
 

 
 

 

70 De Groof J., Donche V., Van Petegem P. (2012). Onderzoekend leren stimuleren: effecten, maatregelen en principes. 

Leuven: Acco. 
71 Verslag Staten-Generaal. 26 april 2012.  Stimuleringsplan exacte wetenschappen en techniek. Vlaams Parlement 
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Aspecten Techniek Wetenschappen Wiskunde 

Verschillen 

Aard problemen Behoeften van 
mensen zo goed 
mogelijk invullen 

Inzichten en kennis 
uitbreiden en 
samenbrengen tot 
consistente 
wetten, regels 

De werkelijkheid 
modelleren in een 
aantal regels en 
wetten 

Doelen Producten maken 
 behoefte 
voldoen 

Kennis verwerven 
over de natuurlijke 
omgeving  

fundamentele 
inzichten genereren 
(regels, wetten …) 

Op een symbolische 
en grafische manier 
vorm geven aan de 
werkelijkheid 

Werkwijzen Onderzoek van 
systemen en 
effecten, 
technisch proces en 
zijn deelprocessen 
(ontwerpen, 
maken, gebruiken, 
logistiek en 
onderhouden) 

Wetenschappelijke 
methode: 
inductieve 
denkwijze 

 

Toepassingen en 
concretiseringen: 
deductieve 
denkwijze 

Inductieve 
denkwijze tijdens 
het genereren van 
de modellen 

Maken gebruik van Wiskunde, 
wetenschappen, 
sociale 
wetenschappen, 
ervaringskennis… 

Wiskunde, techniek Logica en filosofie 

Gemeenschappelijk Problemen oplossen 

 

Inquiry based education of ‘onderzoekend leren’ 72 is een pedagogische methode, 
ontwikkeld in de jaren ’60 van vorige eeuw. In die tijd kwam een hele beweging op gang 
om het ontdekkend leren te promoten als een reactie op traditionele vormen van 
instructie, waarbij mensen werden verplicht om informatie te onthouden. 
De filosofie van het onderzoekend leren vindt zijn oorsprong in de werken van Piaget, 
Dewey, Vygotsky en Freire over constructivistische leertheorieën. 
Onderzoekend leren benadrukt constructivistische ideeën van leren. Voortgang en 
resultaten worden in het algemeen bepaald door hoe goed mensen experimentele en 
analytische vaardigheden ontwikkelen om hun eigen denkbeelden in vraag te stellen en 
het zoeken naar evidenties voor nieuwe en verbeterde denkbeelden, en hoe goed ze in 

 

 

72  http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning
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groepen werken. Hier leggen we nadruk op het leereffect van het onderzoek terwijl de 
onderzoekcompetentie zich richt op de manier waarop een goed onderzoek uitgevoerd 
wordt. Of het gaat meer over ‘leren onderzoeken’. Het ene sluit het andere niet uit, wel 
in tegendeel: de leerlingen kunnen niet ‘onderzoekend leren’ als ze niet weten hoe een 

onderzoek verloopt.73 Voor leerkrachten impliceert dit nadruk op de ontwikkeling van 
onderzoekvaardigheden en  de koestering van de onderzoekende attitude die iedereen 
in staat zal stellen om de zoektocht naar kennis gedurende het hele leven in stand te 

houden.74
 

 

Vanuit dit perspectief, waarbij onderzoekend leren samen valt met ‘onderzoeken’, 
beperkt het uitvoeren van onderzoeken niet meer tot het uitvoeren van 
’leerlingenproeven’ alleen maar kan men uitbreiden tot elke leeractiviteit die leerlingen 
zelf aan het denken zet, ook buiten de typische wetenschapsvakken. 

 

Voor engineering betekent dit dat naast het onderzoek van verschijnselen dat 
overeenstemt met die wetenschappelijke werkwijze en ‘leerlingenproeven’, ook de 
typische techniekactiviteiten zoals het onderzoek van systemen, ecosysteemdiensten, 
effect, veel activiteiten die binnen de ontwerp- en maakcontext te plaatsen vallen en 
logistiek hieraan voldoen. Overigens, elk typisch techniekproces is een 
probleemoplossend proces waarbij de leerlingen stapsgewijs aan het denken, maar ook 
aan het handelen en reflecteren (duiden) worden gezet. 

 

Het IPSOS-onderzoek (2006)75 wijst er op dat ook jongeren vragende partij zijn voor 
activerend onderwijs. Op de stelling “Volgens mij zijn de beste wijzen om 
natuurwetenschappen te leren …”, antwoordden 72% met “zelf uitvoerende 
experimenten”, met weinig verschil tussen meisjes en jongens. 

 

5.2.3 Soorten onderzoek 
 

5.2.3.1 Beschrijvend onderzoek 
Beschrijven van kenmerken, bijvoorbeeld: “Welke materialen geleiden warmte of wat 
zijn de kenmerken van een concreet statisch of dynamisch systeem?” 

 

5.2.3.2 Explorerend onderzoek 
Inductief karakter, fenomeen systematisch onderzoeken bv. door het meten van omtrek 
en diameter van verschillende cirkels vaststellen dat beide een constante verhouding 
hebben namelijk π. 

 

5.2.3.3 Hypothesetoetsend of verifiërend onderzoek 
Deductief karakter: werkwijze om modellen en theorieën te testen. Vanuit de hypothese 
(leerlingendenkbeeld) wordt een voorspelling gemaakt, het onderzoek test de 
hypothese. Voorbeelden: 
- Leerlingendenkbeeld uit de wetenschappen: wanneer ijs smelt, zal het 

waterniveau in een glas stijgen omdat het ijs dat boven het water uitsteekt het volume 
zal doen toenemen (fout denkbeeld); 

- verifiërend onderzoek vanuit techniek: leerlingen onderzoeken of de werking van een 
 

 
 

 

73 K. Strubbe, B., D’Haese, K., De Poorter, J. & Vanhoe, H. (2012).Onderzoekscompetent in de klas. Gent: Academia Press. p 

3. 
74  http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/index.html 
75 IPSOS (2006) . Rapport jongerenbevraging ‘Wetenschap maakt knap’. Brussel: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap: 

afdeling Wetenschappen 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/index.html
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bepaalde poortcombinatie in een gelijkaardige logica maar in een andere context 
inderdaad tot een zelfde resultaat leidt. 

 

5.2.4 Soorten onderzoek vanuit het perspectief ontwerpen - engineering: 

Vanuit het oogpunt van het engineeringsproces onderkennen we 2 soorten onderzoek. 
 

5.2.4.1 Kennis opbouwende onderzoek 
Deze onderzoeken genereren samenhangende kennis in het engineeringsproject. 

 

5.2.4.2 Keuzebepalende onderzoeken: 
Deze onderzoeken genereren keuzemogelijkheden in de functietabel: dit kunnen bv. 
materialenonderzoeken zijn of formules, grafieken en diagrammen allerhande als basis 
om bv. grootheden te waarderen in een recht evenredig of omgekeerd evenredig 
verband. Verder leveren digitale simulaties (bv. Algodoo) en materialenfiches een rijke 
aanvulling op deze keuzebepalende onderzoeken. 

 

5.2.5 Simulaties 

Onderzoekend leren76 met simulaties zal zich bij de keuzebepalende onderzoeken zeker 
voordoen en sluit ook hier mooi aan bij de reële praktijk in ontwerplabo’s. 
Computersimulaties zijn dynamische visuele representaties van verschijnselen. Aan een 
simulatie ligt een model ten grondslag dat je met variabelen kunt beïnvloeden. Daarin 
verschillen simulaties van animaties: animaties kun je bekijken, maar er is geen 

interactie mee mogelijk. Bij een simulatie77 kun je variabelen van het onderliggende 
model beïnvloeden, maar het model ligt vast. Daarin verschilt werken met simulaties 
van modelleren: bij modelleren ligt het model niet vast, maar bouw je een model op. 

 

Computersimulaties zijn geschikt voor ondersteuning van onderzoekend leren, doordat 
je voorspellingen kunt toetsen door variabelen te veranderen en te kijken naar wat er 
gebeurt. Ze moeten wel aansluiten bij de onderzoekcyclus. Onbegeleid onderzoekend 
leren is niet effectief: leerlingen hebben instructies nodig hoe ze te werk moeten gaan 
zoals bv.; 

• bepaal je verwachtingen (hypothese); 
• pas slechts één variabele tegelijkertijd aan; 
• gebruik eenvoudige waarden; 
• varieer in stapjes van gelijke grootte; 
• maak een grafiek; 
• maak een planning van welke experimenten je uit wilt voeren en houd deze planning 

in de gaten (welke experimenten heb je uitgevoerd, wat moet je nog doen). 
 

http://www.slideshare.net/nicorutten/computersimulaties-in-science-vakken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

76 Overbeek, M. Onderzoekend leren met simulaties in een klassikalecontext: Ecentartikel geraadpleegd op 2/12/14: 

http://www.ecent.nl/artikel/2796/Onderzoekend+leren+met+simulaties+in+een+klassikale+context/view.do 
77 Op de website PhET (http://phet.colorado.edu/ ) staan meer dan 100 simulaties, die gratis te gebruiken zijn. De 

simulaties op PhET zijn betrouwbaar: de onderliggende modellen kloppen. 

http://www.slideshare.net/nicorutten/computersimulaties-in-science-vakken
http://www.ecent.nl/artikel/2796/Onderzoekend%2Bleren%2Bmet%2Bsimulaties%2Bin%2Been%2Bklassikale%2Bcontext/view.do
http://phet.colorado.edu/
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5.3 De plaats van wiskunde: problemen oplossen 
 

5.3.1 Omschrijving uit het leerplan VVKSO 

Deze is mooi omschreven in de inleiding van het leerplan wiskunde van de A-stroom 
(2009) van het VVKSO 78

 

 

 Situaties in de leefwereld leiden tot problemen, vragen en behoeften. Voor zo’n 
probleem wil men een oplossing (kwantitatief of kwalitatief). Daarbij wordt vaak 
vooraf al de vraag gesteld naar hoe realistisch de oplossing is en met welke 
waarschijnlijkheid die zal optreden. 

 Een aantal van deze problemen zijn wiskundig stelbaar. Dat betekent dat er binnen 
de wiskunde een concept, een model kan gevonden of geconstrueerd worden, 
waarmee de situatie en het probleem kan beschreven worden. Het probleem is nu 
een wiskundig probleem. Dit is de fase van het mathematiseren: het onder wiskunde 
brengen van het probleem. 

 Belangrijk in de wiskundevorming is de wiskundige begrippen te verbinden met 
betekenisvolle situaties. Zo zal de gebruiker ze bij een oplossingsproces vlot 
herkennen en kunnen inzetten. 

 Het uitvoeren van technieken die in de wiskunde binnen modellen zijn uitgewerkt, 
kan leiden tot een of meerdere wiskundige oplossing(en). Deze oplossing(en) 

 Dan volgt de fase van het demathematiseren. De wiskundige oplossing moet 
geïnterpreteerd worden. Dat wil zeggen dat ze terug in de context van de situatie 
moet bekeken worden. Niet elke wiskundige oplossing is noodzakelijk een oplossing 
in de realiteit. Niet elke wiskundige oplossing voldoet als antwoord. 

 Doorheen het hele proces is het belangrijk voortdurend een controlerende houding 
aan te nemen. Daarbij liggen vragen voor als: wordt het geschikte model gekozen; 
worden niet te veel beperkingen ingevoerd; worden de rekentechnieken correct 
uitgevoerd; zijn er beginvoorwaarden, bestaansvoorwaarden …? 

 

5.3.2 Problemen oplossen met wiskunde: model 79 80
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

78 VVKSO. (2009). Wiskunde. Eerste graad - eerste leerjaar A - tweede leerjaar. Brussel: Licap. 
79 Peter Hantson 
80 http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a- 

stroom/wiskunde/eindtermen.htm 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-
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5.4 Ontwikkelingskader voor engineering 

We gebruiken in de tabel het denkkader van de toepassingsgebieden van het algemeen 
vormend vak techniek. Je ontdekt potentiële engineeringsthema’s als de 
toepassingsgebieden techniek tegenover de verschillende engineeringsprocessen 
geplaatst worden! 

 
 

5.5 Engineering didactisch modelleren 

5.5.1 interdisciplinair karakter van engineeringsprocessen 81
 

Technische en wetenschappelijke processen hebben in de realiteit een interdisciplinair 
karakter: 
- Een ingenieur robotica: professor en robotingenieur Bram Vanderborght 

ontwikkelde aan de VUB de robot PROBO die sociale communicatie aanleert aan 
kinderen met autisme. “Het gaat allemaal snel. Nu is dat project voor robottherapie 
met autistische kindjes als een Europees project met zes landen: DREAM. Dat is  
een enorme organisatie, want in zulke robotprojecten komen veel disciplines 
samen: computerprogrammering, materiaalkunde, ethiek, psychologie en 

kinesitherapie. ”82
 

In de technische realiteit ontstaan waarde geladen evenwichten op het terrein zelf. 
Interdisciplinair werken impliceert dan ook leren omgaan met complexe 
keuzeprocessen. 

 

5.5.2 Een samenraapsel aan inhoudselementen vermijden 

Bij het projectmatig / thematisch werken is het logisch opbouwen van een zinvolle 
inhoud cruciaal. Projectmatig / thematisch werken ontaardt vlug in een samenraapsel 
van inhoudselementen. Een interdisciplinaire aanpak krijgt doelgerichtheid door 
introductie van projectmatig werken. 
Voorbeeld: een ontwerpopdracht van een fietsenstalling vermijdt dat urenlang 
stilgestaan wordt bij diverse aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

‘Projectwerk is de organisatie van een aantal lessen rond een bepaald thema’ 83. 

5.5.3 Enkele kenmerken van projectwerk zijn 84 85
 

In de Engelse literatuur spreekt men van Project Based Laerning (PBL). 
 

1. De inhouden moeten aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen en de 
handelingen moeten een zo levensecht mogelijke simulatie van de typische 
engineeringsprocessen beogen door gebruik te maken van stappenplannen. 

2. De problemen zijn ‘open structured’, wat betekent dat er geen unieke oplossing voor 
het probleem bestaat (typisch voor heuristische processen). 

 
 

 

81 Fourez, G. e.a. (1994). Un modèle pour un travail interdisciplinaire. Dans: Alphabétisation scientifique et technique. 

Bruxelles: De Boeck-Wesmael. 218pp. blz. 88. 
82 Debusschere, B., ‘Robots moeten menselijker worden’ (professor en robotingenieur Bram Vanderborght). De Morgen: 

vrijdag 3 januari 2014, p 8 & 9 
83 Hoogeveen, P., Winkels, J. (2011). Het didactische werkvormenboek: variatie en differentiatie in de praktijk. Assen: Van 

Gorcum. 
84 Idem, vertaalt naar engineering toe door P. Hantson 
85 Chua. K.J., Yang. W.M., Leo. H.L. (2013). Enchanged and conventional project-based learning in an engineering design 

module. International Journal of technology and design Education, volume 24, no. 4, 2014. Dordrecht: Springer 

Science+Business Media 
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3. Creativiteit en zelfwerkzaamheid staan centraal: een project doet beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid en de kritische en actieve houding van de leerlingen. Op een 
iteratieve manier worden nieuwe informatie verzameld en nieuwe vaardigheden 
geleerd. De leerkracht is coach en facilitator. Daarvoor geeft zij / hij duidelijke 
richtlijnen en aanwijzingen hoe de leerlingen het probleem kunnen benaderen en 
(eventueel) gerichte noodzakelijke kennis om potentiële oplossingen te verkrijgen. 

4. Een project is vakoverstijgend: doordat engineering op zich reeds multidisciplinair 
van aard is voldoet het engineeringsproject hieraan ‘per definitie’. 

5. Een project verloopt procesmatig: de leerlingen werken in groepjes waarbij het 
proces en het resultaat (van de onderzoeken, het ontwerpen of maken) even 
belangrijk zijn. Dit voorkomt dat de leerlingen enkel een motivering vinden in het 
realiseren en ontwerpen in functie van de evaluatie van het ontwerp of realisatie. 

 

5.5.4 De doelen van projectmatig werken zijn 86 87
 

1. De leerlingen procesmatig op gang brengen waardoor ze geleidelijk aan thuisraken in 
het onderwerp; 

2. Bevorderen van de zelfwerkzaamheid en de denkvaardigheden in groep; 
3. Motivatie van de leerlingen versterken; 
4. Doorbreken van het frontaal lesgeven; 
5. Probleemgericht werken in een multidisciplinaire omgeving; 
6. Bevorderen van de meningsuiting van de leerlingen (duiden); 
7. Tempo en niveau respecteren van de leerlingen: differentiatie door verschillende 

leefwerelden op te nemen (technotopen), doelen op verschillende niveaus 
formuleren, tempovariatie toelaten en veel verschillende techniekpractica toepassen 
met aandacht voor rollen en talenten. 

 

5.5.5 Sequentiële heuristieken: een probleemgerichte didactiek 88
 

In engineering krijgt een project een zinvolle invulling in volgend fasenplan. 
1. Kennis maken met de context, vertrekkend vanuit de leefwereld van de kinderen. 
2. Voor het project relevante diverse domeinspecifieke kennis verzamelen via 

onderzoekende practica. 
3. Deze verzamelde kennis aanwenden in authentiek (levensechte) gesitueerde 

engineeringspractica zoals ontwerpen, actualiseren en evalueren. In deze practica 
worden eerder verworven competenties geïntegreerd. 

4. Evaluatie en nadenken over de ontdekte en toegepaste techniek, o.a. door 
toepassing van een effectenonderzoek. 

 

5.5.6 Vorm van een engineeringsproject 

Het is vreemd dat o.a. in de techniekonderwijswereld het zoveel moeite kost om tot het 
inzicht te komen dat techniek ontwikkelen (techniekprocessen) op een andere manier 
verloopt dan competenties bij leerlingen ontwikkelen (projectwerk): het technisch 
proces is een overkoepelend probleemoplossend proces en een project is een 
didactische werkvorm. 

 
 
 
 

 
 

 

86 Idem, vertaalt naar engineering toe door P. Hantson 
87 idem 
88 Concept ontwikkeld binnen de vakgroep techniek aan de Arteveldehogeschool 
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5.5.7 Didactisch model 89
 

De eindtermen techniek van de A-stroom in het SO besteden veel aandacht aan 
processen, zowel binnen de dimensies begrijpen, hanteren en duiden. Tevens slagen de 
leerlingen er reeds beter in om een hoger abstractieniveau te bereiken dan in het lager 
onderwijs. Daarom lijkt het ons belangrijk dat de processen sterker geëxpliciteerd 
worden binnen het engineeringsproces. Dit biedt de mogelijkheid om levensechter 
engineeringsonderwijs te realiseren, versterkt het multidisciplinair karakter van 
engineering door met een ‘projectteam’ te werken en sluit ook aan op hoe experten een 
probleem oplossen (wat ook steeds context gebonden is, toepassen specifiek 
probleemproces in functie van de noden). 

 
Vandaar een gefundeerde aanzet om een didactisch engineeringsmodel te ontwikkelen 
die: 

- werkbaar is in de 1ste graad SO maar perfect transfereerbaar is naar de 2de  en 3de
 

graad; 
- inpasbaar is in het ontwikkelde model van een engineeringsproject; 
- vertrekt van de vakdidactiek van wiskunde, wetenschappen en techniek en deze 

vakdidactieken integreert; 
- gekende engineeringsprocessen integreert; 
-alle elementen van competentiegericht onderwijs in zich draagt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

89 Peter Hantson 
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5.5.7.1 Model van een engineeringsproject 

 
Links lees je de fase van een engineeringsproject met een korte inhoudelijke invulling. 
Rechts lees je voor elke fase de dominante pijler van competentiegericht onderwijs. 

 

 
 

 

 
5.5.7.2 Varianten 

 

De materiële uitwerking van dit model vind je in de sjablonen voor de 1ste graad en voor 
de 2de en 3de graad samen. Het sjabloon bestaat evenwel in 2 varianten. 
Variant 1: De probleemstelling of omschrijving van de nood of behoefte wordt 
uitgesteld tot in projectfase 3 binnen de eerste fase van het technisch proces. Op zich 
geen probleem en in de eerste graad een goed werkbaar model waarbij de leerlingen 
behoorlijk gestuurd een engineeringsproject uitwerken. Binnen het beschreven kader en 
minder open kan ook variant 2 een mogelijke werkwijze zijn. 
Variant 2: Naarmate de leerlingen de processen en het systeemdenken beter onder de 
knie krijgen is het mogelijk om tijdens de eerste projectfase , namelijk de algemene 
exploratie van het projectthema of context vanuit een beschrijving en ontdekking van 
een situatie, het gebruik van een bepaald product of systeem, het ervaren van een 
bepaalde omgeving of het effect van het gebruik van een dienst, product of systeem …, 
een of enkele algemene probleemomschrijving(en) te formuleren. Dan zijn de leerlingen 
ook reeds meer mature en hebben onderzoeken, ontwerpen … en de andere processen 
vlot onder de knie en kunnen ze ook reeds zelfstandig(er) in projectfase 2 de 
noodzakelijke onderzoeken doelgericht oplijsten, ze ontwerpen en ze uitvoeren om zo 
tot een samenhangende kennisopbouw (wat de functie ervan betreft zijn ze verschillend 
van de keuzebepalende onderzoeken!) te komen. Deze werkwijze is zeker ook goed 
doenbaar. Met deze kennis opbouwende onderzoeken binnen techniek, wetenschappen 
en wiskunde krijgen de leerlingen een scherp zicht op het probleem of de behoefte die 
zijn mogelijke oplossing uiteindelijk krijgt tijdens het doorlopen van projectfase 3, de 
ontwikkelingsfase. 
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affectieve 
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natuur - milieu 

5. systeemdenken 
o.a EO 

4. prototype 

5. product 

 

 
5.5.7.3 Inzoomen op fase 3 van het engineeringsproject 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Onderzoeken - OP: 
- onderzoekende practica (systemen, processen, verschijnselen, ecosystemen …. met als 

doel de opbouw samenhangende kennis 
- keuzebepalende onderzoeken: binnen het ontwerpproces 
- of enquiry based education in de ruime zin, nl. problemen oplossen (= 

onderzoekvaardigheden) 
WP: 
- wiskundig proces van mathematiseren en demathematiseren 
- wiskundige vaardigheden zoals rekenen, breuken, machten, grafieken en diagrammen, RE 

en OE 
ontwerpproces: 
- van onderzoekomgevingen, producten / systemen, maakproces en logistiek, afwegen 

ecosysteemdiensten t.o.v. te ontwerpen technische systemen; 
- vaardigheden: creativiteit – divergerend en convergerend denken (stap 3) en kiezen op basis 

van criteria; 
EO: 
- systeemdenken 
- effectenonderzoek 

60 
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WP 
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1. Behoefteprobleem: 
vanuit een algemeen omschreven behoefte wordt een concreet behoefteprobleem 
omschreven in functie van het ontwerpproces. 

 

2. Eerste brainstorm: 
de leerlingen denken na volgens de regels van een brainstorm over mogelijke 
oplossingen voor dit behoefteprobleem. Hierbij kunnen ze zonder beperking ideeën 
spuien: dit is een divergerende en boeiende fase in het engineeringsproces en 
voorkomt dat het analytische van de onderzoekjes al te snel op hen afkomt. Alle 
mogelijke vormen van voorstelling zijn toegestaan: tekst, tekeningen en modelletjes …. 
Hou er evenwel rekening mee dat dit geen definitieve oplossingen zijn maar opnieuw 
mee kunnen opgenomen worden in de evaluatie van het definitieve 
engineeringsresultaat. 

 

3. Doorlopen van het iteratieve ontwerpproces: 
 

Stap 1) De behoefte onderzoeken => ontwerpprobleem formuleren 
Stap 2) Waarmee moet je rekening houden? Programma van eisen 
Stap 3) Oplossingen zoeken en kiezen 
Stap 4) Een model of prototype maken 
Stap 5) Het ontwerp evalueren/bijsturen 

 

Voornamelijk in stap 3 ‘oplossingen zoeken en kiezen’ speelt het creatief proces. We 
simuleren bv.de O&O-afdeling van een bedrijf of ontwerpbureau waar de hechte 
interactie tussen ontwerpen en onderzoeken heel sterk aanwezig is. Wat de 
onderzoeken betreft spreken we van ‘keuzebepalende onderzoeken’: zij maken deel uit 
van de rijke invulling van de functietabel en ondersteunen het keuzeproces inhoudelijk. 
Ook in stap 3 kunnen simulaties aan bod komen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe 

levensecht ICT-onderwijs aan bod kan komen: het softwareproduct Algodoo90 biedt heel 
wat mogelijkheden om wetenschappelijke en technische keuzealternatieven te 
genereren en komt te gemoed aan reële praktijken in O&O-afdelingen. Tevens perkt het 
benutten van deze software het intuïtieve keuzeproces wat in. 
Tijdens stap 5 kan een koppeling gemaakt worden met de eerste brainstorm en de 
voorlopige en niet uitgewerkte ideeën: hier kunnen aspecten van de brainstorm nog 
meegenomen worden ter versterking en verrijking van het prototype. 

 

4. Product als eindproduct van een maakproces 
 

Aangepaste en definitieve prototypes neemt men in productie. Het maken van het 
systeem heeft zijn effect op de gemeenschap (sociaal-economisch systeem), omgeving, 
natuur en milieu (3 P’s). Het ontwikkelen van het productieproces is een 
engineeringsactiviteit door de 5 M’n inhoudelijk en technisch te omschrijven. 

 

5. Systeemdenken 
De productiewijze, het ontwikkelde product en het gebruik ervan toetsen we aan de 
maatschappelijke relevantie, ecologische en milieueffecten, veiligheid en gezondheid 

van de gebruiker … Het stappenplan van een technology assessment 91 (TA) of 
effectenonderzoek kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. 

 
 

 

 

90 www.algodoo.com b 
91 Smit, W., Van Oost, E. (1999). De wederzijdse beïnvloeding van techniek en maatschappij. Bussum: Coutinho. 

http://www.algodoo.com/
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