Vlaams Lerend Netwerk STEM SO
Netwerksessie Stuurgroep
Een ‘STEM-reform’ kan zeker niet slagen
zonder de onderwijsactoren zelf,
leraren en leerlingen deel van de oplossing te laten zijn
(Dancy, & Henderson, 2008)

do 13/10 @ Odisee- Warmoesberg 26, Hermes gebouw
lok. H.5212, 12u30-16u30
met de steun van:
Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Vorming, UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent,
Arteveldehogeschool, Katholieke Hogeschool Vives

Werking van stuurgroep vandaag
13u15

Opening stuurgroepsessie: presentatie
Yves Beernaert (Educonsult) 'Kennisnetwerken STEM in Europa: bevindingen en aanbevelingen'

13u45

Vragen

14u00

Pauze

14u15

Eerste resultaten noden van de scholen vanuit vragenlijsten

14u30

Evaluatie netwerksessie van 27/09 in groepen, aanbevelingen

14u45

Plenum: bespreking aanbevelingen voor volgende netwerksessie

15u15

Voorstellen tot concrete invulling volgende netwerksessie

16u00

Planning en Praktische afspraken

16u30

Einde

Kennisnetwerken STEM in Europa:
bevindingen en aanbevelingen
Yves Beernaert
Educonsult
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Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
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Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
Inhoud van de keynotes en de
workshops
Beleidssessie 9 en 14 - Stem vorm
geven in een school is een dynamisch…
Praktijksessie 8 en 13 - STEM-project wint prijs van Handicap
International

Praktijksessie 7 en 12 - Mechatronics
Praktijksessie 6 en 11 - Vergrijzing en Robots!
Praktijksessie 5 en 10 - Ontwerp een Joon
Praktijksessie 4 - Stem@school
Praktijksessie 3 - Ontwerpend Leren
in STEM
Praktijksessie 2 - MeerSTEMmig
Koffiezet
Praktijksessie 1 - MeerSTEMmig
Astronomie
Van 'Science ans Mathematics' naar
STEM: STEM@school als voorbeeld
STEM-geletterdheid: MeerSTEMmig
STEM voor de basis
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Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
Positief aan deze locatie

Minder goed aan de locatie:
• Te klein

Andere

• Weinig parking
De Catering

• Geluid op achtergrond van
stromend water stoort

Zaalindeling

• Catering -> rechtopstaand
in te kleine ruimte
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• Lokaal E1000 is niet
geschikt voor
presentaties/projecties. Te
veel is niet zichtbaar.
• Afstand -> lange reistijd

1 deelnemer: Dikke pluim! Doe zo verder!

Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
Waarmee hebben de sprekers/begeleiders u geboeid/overtuigd, uw interesse gewekt?
Welk inzicht, verhaal, tip, enz… zet u aan om aan de slag te gaan in uw organisatie/school?
28 commentaren/49:

•

Inhoudelijke ideeën: algemeen en/of gelinkt met specifieke workshops

•

Verschillende soorten projecten om zelf te gaan uitvoeren

•

Goede projecten die we kunnen gebruiken. Visie op STEM niet beïnvloed

•

STEM geïntegreerd of interdisciplinair integreren in de lessen

•

10 dimensies

•

Mooie voorbeelden STEM 1ste graad en LO. Naar 3de graad toe bleef ik echter op mijn honger zitten

•

Reflectiemomenten

•

Tijd om in gesprek te gaan met de spreker

•

Goede invalshoeken, Creatieve ideeën

•

Pluim voor de organisatie en begeleiders

•

Mooie praktijken maar niet altijd STEM in hun geheel

•

Concrete voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken

•

Veel materiaal. Ik heb argumentatie gevonden om naar mijn directie te gaan.

Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
Voldeed deze bijeenkomst aan uw verwachtingen? Waarom wel/niet?
25 commentaren/49:

+
(tot. 9)

• Grote openheid en vrij grote
eensgezindheid in globale visie op
STEM
• Ik heb nieuwe inzichten en ideeën
opgedaan om zelf te gaan gebruiken.

• Verschillende projecten leren
kennen en verschillende manieren
om STEM aan te pakken.
• Fijn om verschillende
invalshoeken te bespreken met
collega's STEM.

+/Praktijksessies leerrijk maar
• Reflectiemomenten te uitgebreid en overbodig.
• Netwerken -> beperkte ruimte en misschien badges met
namen voorzien
• Algemenere inleiding ok, maar weinig nieuws.
• Te veel in korte tijd

• Geen onderscheid tussen sessies voor leerlingen en
sessies voor beleidsmedewerkers
• Keynotes minder.
• Losse voorbeelden zelden gekaderd in het geheel.

• Gemis van een structureel kader
• Verwachting dat scholen kwamen voorstellen hoe zij
STEM integreren
• Inhoud van de workshops op voorhand duidelijker
omschrijven.

Evaluatie 1ste grote netwerksessie
27/09
Heeft u suggestie om de kwaliteit van de nascholing te verbeteren?
25 commentaren/49
• Reflectiemomenten na elke sessie mag iets korter en in kleinere groepen
• Grote post-its om op het einde van de dag te kunnen bundelen/bespreken
• Meer STEM-projecten aan bod laten komen -> meer praktijkgericht

• Meer gesprek, maar reflecterend: wat veranderen om een echt STEM-project te zijn; belang van evaluatie
• Vertrekken van een duidelijke definitie van STEM
• Duidelijke beschrijving van praktijksessies met omschrijving van doelgroep, doelen, …
• Werken rond evaluatie
• Iets minder, maar wel diepgaander; 1/2 dag is meer dan voldoende
• Modules opsplitsen voor leerkrachten/beleid
• Kleinschaliger, meer praktijkgericht maar ook een eenduidig theoretisch kader

• Meer info van de niet gevolgde workshops
• Meer gelegenheid geven tot gesprekken deelnemers
• Pitches niet door deelnemers
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Proces
STEM-kader:
10 dimensies
1.

2.
3.
4.

Praktijkexpertise
Onderzoeksexpertise
Noden van scholen

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Interactie en
samengaan van
disciplines met
respect voor
eigenheid
Probleemoplossend
leren
Creatief onderzoeken
en ontwerpen
Denken, redeneren,
modelleren,
abstraheren
Gebruiken en
ontwikkelen van
technologie
Relevantie voor STEM
op zich en voor
maatschappij
Interpreteren van
informatie en
communiceren
Werken in team
21ste-eeuwse
competenties
Innovatie

Leren
Onderzoeken
& Ontwerpen

Classificatie & didactische
analyse
good practices
volgens:
10 dimensies
STEM-onderzoekend/ontwerpend
verschillende graden, richtingen
incl. TSO/BSO STEM-projecten

didactische
aanbevelingen
bij:
10 dimensies
STEM-onderzoekend/ontwerpend

Website
Vlaams Lerend
Netwerk STEM SO
good practices als illustratie
bij didactische
aanbevelingen
slides sessies
beleidsaanbevelingen

beleidsaanbeveling
&
eindrapport

Proces

Noden van scholen:
a) Analyse verzamelde
antwoorden op 27/09
--> Half november 2016
b) Online formulieren

Classificatie & didactische
analyse
good practices
volgens:
10 dimensies
STEM-onderzoekend/ontwerpend
verschillende graden, richtingen
Tenminste 10 innovatieve STEMprojecten voor BSO en TSO
ondersteund door de Vlaamse
Overheid.

Tijdens netwerksessies

Buiten netwerksessies!

Website
Vlaams Lerend
Netwerk STEM SO
good practices als
illustratie bij didactische
aanbevelingen
slides sessies
beleidsaanbevelingen

Werking van stuurgroep vandaag
13u15 Start van de stuurgroepsessie met presentatie door Yves Beernaert
(Educonsult) - 'Kennisnetwerken STEM in Europa: bevindingen en
aanbevelingen'
13u45

Vragen

14u00

Pauze

14u15

Voorstel eerste resultaten noden van de scholen vanuit vragenlijsten

14u30 Bespreking evaluatie netwerksessie van 27/09 in groepen, waar ook
aanbeveligen worden geformuleerd
14u45

Plenum: bespreking aanbevelingen voor volgende netwerksessie

15u15

Voorstellen tot concrete invulling volgende netwerksessie

16u00

Planning en Praktische afspraken

16u30

Einde

Planning Netwerksessies
Di 27/09

1e netwerksessie

Brussel

Do 13/10/2016

Stuurgroepsessie

Brussel

Ma 23/01/2017

2de grote netwerksessie
– Oost

Diepenbeek

Do 16/02/2017

2de grote netwerksessie
– West
Stuurgroepsessie

Vr 24/02/2017

Gent
Brussel
Vives

Vr 02/06/2017

3de grote netwerksessie
– West
3de grote netwerksessie
– Oost
Stuurgroepsessie

12/09/2017

Stuurgroepsessie

Brussel

September 2017

Eindstudiedag

Do 27/04/2017
Wo 17/05/2017

Leuven
Brussel

Praktijkvoorbeelden
verzamelen
• Engagement leden stuurgroep: praktijkvoorbeelden aanbrengen
• In principe: voor de netwerksessies
• Toch ook zeker nood voor extra aanbreng praktijkvoorbeelden:
 Versterking van de praktijkondersteuning van scholen
 In het bijzonder: min. 10 gesubsidieerde TSO/BSO projecten

• -> Verzameld materiaal -> beschikbaar via website volgens de dimensies,
volgens ontwerpend en onderzoekend, evaluatie
Taak: ieder moet daarvoor uitkijken
• Stuurgroepleden zullen aangesproken worden

• Sjabloon om dit geordend te verzamelen (voorbije sessies a posteriori
aangevuld)

Praktische afspraken
• Verzamelen noden scholen online: elk stuurgroeplid krijgt de vragenlijst
-> sturen aan eigen netwerk

Vragenlijst
• Iedereen schrijft zich in voor grote netwerksessies (dus ook leden
stuurgroep) -> vinkje stuurgroeplid -> geen betaling vereist
• Nog geïnteresseerden in het Vlaams Stemnetwerk?
www.stemnetwerk.be -> gegevens invullen -> worden uitgenodigd
Facebook group van het Vlaam Lerend Netwerk STEM S.O.
https://www.facebook.com/groups/666508266845155/

Facebook group

Webplatform
Structuur
1) Info gedeelte: zonder registratie (met pwp van de netwerksessies,
aanbevelingen, eindrapport etc.)
2) Leermiddelen gedeelte: gebruikers laten registreren
- Blokjes met foto’s waarachter de leermaterialen zitten
- In deze leermaterialen zoeken via buttons per dimensie, per graad, per
ontwerpend/onderzoekend leren, TSO/BSO projecten…

-> Huidige leden van het netwerk migreren naar de gebruikers op
stemnetwerk
-> Webontwikkelaar aangesproken.
-> Taak van uitvoerende leden: webontwikkelaar aansturen + website
geordend opvullen.

