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Voorstel Model voor het STEMonderwijs

Een ‘STEM-reform’ kan zeker niet slagen 
zonder de onderwijsactoren zelf, 

leraren en leerlingen deel van de oplossing te laten zijn 
(Dancy, & Henderson, 2008)

met de steun van:
Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Vorming, UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, 

Arteveldehogeschool, Hogeschool Vives



Voorstel draft Model voor het STEMonderwijs

voor STEM praktijk in de school 

ter discussie

(gebaseerd op eerste resultaten van afgelopen netwerksessies) 

Voorstel is resultaat van eerste denkoefening van de 

stuurgroep van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO



Vragen rond STEM

STEM Education in Southwestern Pennsylvania

Report of a project to identify the missing components – 2008

• Exactly which jobs are referred to when saying that we have to increase 

participation in STEM careers? 

• In joining science, technology, engineering and mathematics are we saying that 

each component of STEM Education necessarily involves all of the STEM 

disciplines? 

• Can you teach one of the areas, such as mathematics, and say that you are a 

STEM educator, since a strong knowledge of mathematics is necessary for 

success in science, technology or engineering? 

• Is this about interdisciplinary education, or ensuring that students understand 

that content from each subject area is necessary to develop a strong 

understanding of the world? 



Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

Doel van STEM in de school

Waarom?
1. Leren ontdekken van            

2. Motiveren voor 
3. Focus op 

STEM-wereld



STEM-wereld

Wat?

Waarom?
1. Leren ontdekken van            

2. Motiveren voor 
3. Focus op 

STEM-wereld



STEM deel van de wereld

STEM-jobs
?Onderzoeks-

instellingen  
universiteiten

Bedrijven

wiskundigen, fysici, chemici, biomedici, biologen, 
computerwetenschappers, ingenieurs, technici, 

vakmensen…

-> alle STEM-profielen zijn afzonderlijk aanwezig



Vb. STEM-profielen in imec

SteM



Vb. STEM-profielen in imec

StEm



Vb. STEM-profielen in imec

sTem



Vb. STEM-profielen: 

historische voorbeelden

Alan Turing Thomas Davenport 

SteM sTem

Wiskundige en theoretische 
concepten van automata:
Turing test (AI), Turing 
Machine (wiskundige 
machine)

Smid, ervaringsdeskundige 
die bruikbare elektromotor 
maakt.



Wereld van STEM leren ontdekken

Wat?

Gebruiken van ≠ denken/handelen in

Waarom?
Relevante samenhang!

Een betere integratie van de STEM-componenten
betekent niet dat studierichtingen geen eigen klemtonen en finaliteiten kunnen
behouden. 

De STEM-leerkracht
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2015



Wat?

STEM in de echte wereld -

‘niemand is STEM’

Waarom?
Relevante samenhang!

Diversiteit en invalshoeken van STEM laten zien 
 inkleuren van de bollen

Wereld van STEM leren ontdekken



Wat? Hoe?

STEM wereld

Relevante samenhang! Waarom?

• Diversiteit van organisatie
Kies: apart STEM-vak en/of in 
de vakken

• Diversiteit van methodiek 
Kies je methodiek in functie 
van je waarom, doelgroep 
(wie) en leraar. 
(Voorbeelden)

Wereld van STEM leren ontdekken



Wereld van STEM laten zien

Wat? Hoe?

STEM wereld

Waarom? Diversiteit van methodiek 
Kies je methodiek in functie van je 
waarom, doelgroep (wie) en leraar. 

Voorbeelden: 

• projectmatig werken: eerst 
voorkennis gelijk trekken!

• (Guided) discovery
• onderzoekend/ontwerpend
• concept/context
• mate van eigenaarschap van 

leerling
• zelfactiviteit/instructie

Relevante samenhang!



Wereld van STEM laten zien

Wat? Hoe?

Voor wie?

Waarom?
• Diversiteit van organisatie 

STEM. Kies: apart STEM-vak 
of in de vakken

• Diversiteit van methodiek 
Kies je methodiek in functie 
van je waarom, doelgroep 
(wie) en leraar. 
(Voorbeelden)STEM wereld

Relevante samenhang!



?

Spanning tussen…

Geletterdheid
Iedereen zicht geven op
-> vorming en burgerzin

Specialisatie / Focus
Iedereen kans geven om zich te 
verdiepen
-> STEM studiekeuze



1ste graad 2de graad 3de graad

Geletterdheid 

Oriëntatie

Focus

Lijn geletterdheid/oriëntatie/focus 

For all

For some



Lijn geletterdheid/oriëntatie/focus 

1ste graad 2de graad 3de graad

Geletterdheid 

Oriëntatie

Focus X

For all

For some

Inkleuren 
door 

scholen



Model voor het STEMonderwijs

Waarom?

Wat? Hoe?

STEM wereld

Voor wie?

Relevante samenhang

Inkleuren van de bollen

• Diversiteit van organisatie STEM 
kiezen

• Diversiteit van methodiek kiezen



Model voor het STEMonderwijs in de praktijk

Geeft een taal, denkkader, aanleiding tot reflectie voor:

• een school

• een graad, van een jaar

• een richting, optie

• een project, vak….



Model geeft een taal, denkkader, aanleiding tot reflectie over:

- Inhoud en didactiek zelf van STEM en de STEM-vakken

- Leeropbouw van…

- Info rond studiekeuze van...

- Info aan ouders over…

Model voor het STEMonderwijs in de praktijk



Discussie in werkgroepen

1. Kijk terug naar vragen Amerikaanse 
leerkrachten.

2. Kijk naar dit model vanuit je eigen ervaring

3. Is het model toepasbaar in de praktijk en 
hoe? 


