




13 mei

Programma 20 mei 

- Wat zijn processen en stappenplannen?

- Onderzoeken 

- Wiskunde en engineering

- Ontwerpproces:

- spuugmodelletje en / of omgekeerd ontwerpen (practica)

- ontwerpproces (practicum) en creativiteit

- belang van ontwerpen in het STEM-onderwijs

- Ontwerpen integreren in ‘Engineeringsproces’ (model)

- Definiëring van engineering en …

- … mogelijkheden van STEM



13 mei

Programma 27 mei 

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

en competentiegericht (engineerings-) 

onderwijs?

- Analyse van een bestaand STEM-project 

(practicum)

- Nadenken over een STEM-project



13 mei

Onderzoek van verschijnselen (in 

wetenschappen)

- Het  IPSOS-onderzoek (2006) wijst er op dat ook 

jongeren vragende partij zijn voor activerend 

onderwijs

IPSOS (2006) . Rapport jongerenbevraging ‘Wetenschap maakt knap’. Brussel: Ministerie van de 

Vlaamse gemeenschap: afdeling Wetenschappen



Inquiry based education: IPSOS-

onderzoek (2006)



Inquiry based education: IPSOS-

onderzoek (2006)



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- 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 

(O&O-afdelingen) en wetenschappelijke 

onderzoekomgevingen



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Instrumenteel practicum

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- Technisch proces

- Ontwerpend practicum (ecodesign)

- Productief practicum

- Effectenonderzoek



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Instrumenteel practicum
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- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- Berg en Bunning (NVOX) zijn erg confronterend

- ze stellen vanuit onderzoek dat practicum meestal geen beter 

resultaat geeft dan andere methoden, of … 

- dat ‘practicum’ verkeerd wordt toegepast en 

- met een betere didactiek er wel betere resultaten kunnen bereikt 

worden



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- Inquiry based education: principes

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



Inquiry based education: principes

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. begeleiding en ondersteuning voorzien;

6. vakoverschrijdend denken en handelen;

7. actief de rol van innovator en onderzoeker opnemen;

8. meewerken aan een cultuur van onderzoekend leren.

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



Inquiry based education: principes



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- 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



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- 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



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- Stap 3: onderzoek uitvoeren

- het feitelijk uitvoeren van het onderzoek

- observeren, meten, resultaten noteren, berekenen …

- waarnemingen tekenen, beschrijven, meten …

- werken volgens eigen opzet



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- 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



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Practica

- Onderzoekend practicum (ook bij systeemonderzoek)

- Stap 5: nadenken over het onderzoek

- leerkracht en leerlingen bespreken het eindproduct 

(presentatie/ verslag) en / of het proces ,het eigen leren en 

sluiten het onderzoek af 

- systeemdenken: wat is het belang van de opgebouwde kennis 

voor mens, maatschappij, natuur en milieu, techniek …?

- reflectie over talenten, studie-oriëntering, beroepen …



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Samenhang en verschillen tussen wetenschap en 

techniek

- http://strandmaps.dls.ucar.edu
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13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Samenhang en verschillen tussen wetenschap en 

techniek

- http://strandmaps.dls.ucar.edutechnologie -> 

wetenschappen

wetenschappen 

-> technologie

effecten op 

maatschappij



13 mei

Onderzoek verschijnselen

- Samenhang en verschillen tussen wetenschap en 

techniek
pas toe



Wetenschap versus techniek

falsificatie





20 mei

STEM en wiskunde



20 mei



13 mei

STEM en wiskunde

- Grafische voorstellingen

- Symbolische voorstellingen

- Verhoudingen

- Gemiddelden

- Vergelijkingen



13 mei

STEM en wiskunde

- Correlatie (samenhang)

- Statistiek

- Aantallen en hoeveelheden

- Logica – redeneren

- … 



20 mei

STEM en wiskunde

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



20 mei

STEM en wiskunde

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

- Topics

- The Nature of Science

- The Nature of Mathematics

- The Nature of Technology

- The Physical Setting

- The Living Environment



20 mei

STEM en wiskunde

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

- Topics

- The Human Organism

- Human Society

- The Designed World

- The Mathematical World

- Historical Perspectives

- Common Themes

- Habits of Mind

- View All Topics



20 mei

STEM en wiskunde

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

berekeningen en 

bewerkingen

voorstellingswijzen  

en abstracties

patronen 

onderzoeken



20 mei
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20 mei

STEM en wiskunde

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

berekeningen en 

bewerkingen

voorstellingswijzen  

en abstracties

patronen 

onderzoeken



20 mei

STEM en wiskunde



20 mei

STEM en wiskunde

- Probleemoplossend practicum



20 mei

Samenhang en STEM

- overeenkomsten

http://www.slo.nl

nationaal expertisecentrum

leerplanontwikkeling



Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)

http://www.slo.nl



WERKWIJZEN DENKWIJZEN

Modelontwikkeling en modelgebruik Patronen 

Onderzoeken Schaal, verhouding en hoeveelheid

Ontwerpen Oorzaak en gevolg

Informatievaardigheden Behoud, transport en kringloop van

energie en materie

Redeneervaardigheden Structuur en functies

Rekenkundige en

wiskundige vaardigheden 

Stabiliteit en verandering

Waarderen en oordelen Duurzaamheid 

Kiezen Risico’s en veiligheid

Systeem en systeemmodellen

Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)



Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)

Maar …

- Er bestaan nog gelijksoortige voorstellen: cfr. NGSS 

matrices 

(http://nstahosted.org/pdfs/ngss/NGSSMatricesByTo

picsAndCoreIdeasForFinalRelease.pdf )

- Op elke vorm van indeling kunnen opmerkingen 

gegeven worden, dus niet absoluteren!

- Inspiratie: technasium: https://www.technasium.nl/

- Is een concreet en heel werkzaam instrument!



Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)

https://www.technasium.nl
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Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)

https://www.technasium.nl



Horizontale samenhang tussen 

STEM-vakken - SLO (Ned.)

https://www.technasium.nl



20 mei

Ontwerpen en creativiteit 



20 mei

Ontwerpen en creativiteit 

- Een gevaar dreigt als je als leerkracht denkt dat de 

leerlingen binnen een ‘open opdracht’ 

- spontaan creatief zijn (worden) 

- spontaan op een goede en levensechte manier 

ontwerpen en onderzoeken



20 mei

Ontwerpen en bedrijfswereld 



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken 



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken 



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces en technisch proces



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Reële engineering ontwerpopdrachten (de 

‘industriële ontwerp’-praktijk) zijn structureel 

‘open-ended’ en zéér complex (typisch 

heuristische practica <-> algoritme)

- Hierin verschillen ze per definitie niet van het 

technisch ontwerpen …



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Een ‘open-ended’ probleem kan verschillende

aanvaardbare oplossingsstrategieën hebben 

alsook verschillende aanvaardbare oplossingen 

en … 

- … deze oplossingen worden beperkt door rigide 

en onderhandelbare beperkingen die niet altijd 

met het probleem te maken hebben (politiek, 

normen en waarden …)



20 mei

Handen uit de mouwen …

- Zie 2 documenten

- spuugmodelletje ontwerpen

- ontwerpproces ontdekken

- korte tijd

- beperkte middelen

- stimuleert creatief proces



20 mei

Handen uit de mouwen …

- Zie 2 documenten

- omgekeerd ontwerpen

- vertrekken vanuit een eenvoudig systeem

- terug denken tot de ontwerpbehoefte



20 mei

Handen uit de mouwen …

- Bedrijf en 0&0 (didactisch filmpje)

- www.klasinbedrijf.be



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces 



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 1:  ontwerpprobleem

- verandering in kwaliteitseisen, smaak van de klant , van 

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



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 2:  programma van eisen -> concept

- is de lijst van alle randvoorwaarden waaraan het product 

moet voldoen …

- … en eigenschappen die het product moet bezitten om te 

voldoen aan de behoeften



20 mei



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- gebruik van functietabel

- divergerend denken: oplossingen zoeken voor deelfuncties

- convergerend denken: kiezen aan de hand van criteria

- nu moeten zoveel mogelijk nieuwe en creatieve ideeën 

komen: hier passen we het creatief proces toe met zijn 

creativiteitstechnieken

- of, ontwerpers denken na over mogelijke oplossingen voor 

het ontwerpprobleem



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- twee belangrijke ontwerpactiviteiten zijn: 

1. bepalen van de hoofd- en deelfuncties: gebruik maken 

van ideeëntabel of functietabel en



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- twee belangrijke ontwerpactiviteiten zijn: 

2. het kiezen van de fysische en chemische processen 

per deelfunctie



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- twee belangrijke ontwerpactiviteiten zijn: 

2. het kiezen van de fysische en chemische processen 

per deelfunctie

- keuzebepalende onderzoeken

- keuzebepalende systeemonderzoeken

- (vergelijkend) materiaalonderzoek



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- De ontwerpers zijn klaar met hun ontwerp nadat de 

ontwerpers de beste combinatie van uitwerkingen hebben 

gekozen (= ontwerp). 

- Deze oplossing (= ontwerp) worden gevisualiseerd. Bij het 

ontwerpen gebruiken de ontwerpers vaak modellen.



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- wiskundige modellen en simulaties: ontwerp omzetten in een 

wiskundige beschrijving

- ervaringsgerichte modellen: recepten, logboeken, 

controlelijsten (checklist) …

- schaalmodellen of maquettes waarop eventueel testen 

kunnen uitgevoerd worden(windtunnel …)



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 3:  oplossingen zoeken en kiezen -> ontwerp

- grafische modellen: 

- in het begin van het ontwerpproces : schetsen (2D of 3D) 

- eenvoudig -> complexer en gedetailleerder: kan je met 

steekwoorden toelichten

- detailtekeningen soms noodzakelijk om het prototype te 

kunnen realiseren

- technische tekeningen



20 mei



20 mei



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 4:  ontwerp maken -> prototype

- 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



20 mei



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces

- Stap 5: prototype testen, evalueren en aanpassen

- Testen:

- nagaan of het prototype voldoet aan de gestelde eisen 

(het programma van eisen – PvE)

- Evalueren:

- het ontwerpproces te evalueren





?



1. knutselen
2. kunst – PO
3. handenarbeid
4. techniek

design

20 mei



20 mei

STEM en ontwerpen 

- Ontwerpproces lerarenopleiding







20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- Eco-design

- ecodesign kadert binnen de 
overkoepelende term van 
duurzame ontwikkeling

- definitie duurzame ontwikkeling (VN-
commissie Brundtland, 1987):  ‘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’



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- Eco-design - zijsprong
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20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- Eco-design - zijsprong

- definitie duurzame ontwikkeling (VN-commissie 

Brundtland, 1987)



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- Eco-design

- vertaling van duurzaamheid naar 3 elementen: de 3 P’s

- ecologische dimensie:  Planet

- sociale dimensie: People

- Economische dimensie: Prosperity (Profit)

duurzaamheid



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- levenscyclus en ecodesign: 

- binnen al de thema’s van de levenscyclus vormt 

ecodesign een afgelijnd deel waarbinnen bepaalde 

innovaties passen



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- levenscyclus en ecodesign: 

- binnen al de thema’s van de levenscyclus vormt 

ecodesign een afgelijnd deel waarbinnen bepaalde 

innovaties passen



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- thema’s van ecodesign: 



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- sleutelthema’s duurzaamheid



20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- duurzaam design <– ecodesign <- product design





20 mei

Filosofisch moment



20 mei
Filosofisch moment

- Wie staat er stil bij de pomp waaruit nog steeds goedkope benzine 
of diesel stroomt?

- Wie staat er stil bij de elektriciteit die spontaan in onze huizen 
bruikbaar is en een energetisch restproduct is: een grotere 
hoeveelheid warmte is reeds verloren!

- Wie staat er stil bij het aardgas dat rijkelijk vloeit bij de 
verwarming van onze woning, verwarming van water …



20 mei

Filosofisch moment

- Van wie is het engagement het grootst?

- We vinden het allemaal zo evident …
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20 mei

Filosofisch moment

- Van wie is het engagement het grootst?

- We vinden het allemaal zo evident …





20 mei

Ontwerpen en systeemdenken

- Ecosysteemdiensten

- Meer info: www.ecosysteemdiensten.be





20 mei

Andere processen en engineering

- Maakproces 





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,  

  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 

- 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 … 

 



20 mei

Andere processen en engineering

- Logistiek proces



20 mei

Andere processen en engineering

- Logistiek proces





20 mei

Andere processen en engineering

- Sociale processen (economie, handel en financiën)



Rollen en engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dromer 

Denker 

Onderzoeker Beheerder 

Doener 

Innoveerder 

CONCREET 

REFLECTIEF 

ABSTRACT 

ACTIEF 

Beslisser 

Operator 

engineerings- 

proces 



Gesprek:

- Ook hier weer: genuanceerde en open benadering 

‘leerstijlen’

- Globaal: hoe lossen mensen spontaan een probleem op 

(ook context bepalend)

- Aanknopingspunt om leerlingen te leren nadenken over 

talenten



20 mei

Definitie engineering

- alle technische contexten / omstandigheden 

waarin processen, producten, systemen, diensten 

en omgevingen continu ontwikkeld = ontworpen 

worden

- hierbij is creativiteit, gedefinieerd als divergerend 

en convergerend denken, een onmisbaar 

werkinstrument



20 mei

Definitie engineering

- 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:



20 mei

Definitie engineering

- deze technische contexten / omstandigheden 

zijn:

- het ontwerp- of designproces van producten, 

systemen, diensten en omgevingen (ontwerper) -

ecodesign

- het ontwerp- en uitwerkingsproces van voornamelijk 

onderzoeks-, maak- en logistieke processen

(ingenieur, ontwerper productieproces, logistiek 

ontwerper)

- het onderzoeken en afwegen van ecosysteemdiensten

versus technische systemen en modelleren



20 mei

Definitie engineering

- deze technische contexten / omstandigheden zijn:

- het uitwerken van de materiële, organisatorische en 

beheersmatige omstandigheden van deze processen 

(productieleider)

- reflectieprocessen binnen een systeemdenken: het 

ontwikkelde proces, product, systeem, dienst of 

omgeving wordt getoetst aan diverse andere processen 

zoals ecologische, sociale en economische processen



20 mei

Model engineering


