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Meer                miG! STEM actieplan

Bericht Departement Onderwijs en Vorming
Woensdag 26 februari 2014

De Vlaamse Regering wil jonge mensen motiveren om te kiezen voor
exacte wetenschappen, technologie, het ingenieursvak en wiskunde:
science, technology, engineering, mathematics (STEM).

…Vlaanderen met een tekort aan afgestudeerden in exact-
wetenschappelijke en technische richtingen.

…Om die tekorten weg te werken, investeert de Vlaamse Regering met het
STEM-actieplan 2012-2020 in het verder ontwikkelen van passie voor
STEM.



Meer                miG! Leergemeenschap MeerSTEMmiG

Vraag vanuit de scholen: hoe STEM invullen?  

 Didactiek?

 Materiaal?

Bruikbare Leermaterialen 
met design-teams

Starten vanuit 1ste graad 
--> Inzetten op brede vorming

Editie 2014-2015: 
scholen stellen zich voor

Editie 2014-2015: 
groepswerk koffiezetapparaat

Editie 2015-2016: Nascholing 
MeerSTEMmiG in Cosmodrome Genk



STEM?

Cruciaal en belangrijk debat, maar 
dikwijls instrumenteel ingekleurd, bij 

voorbaat gericht op outcomes van STEM

Stem-onderwijs kan maatschappelijk zeer relevant zijn…

-> toekomst voor Limburg, Vlaanderen…

-> toekomst in research, ontwikkeling, technologie

-> veelheid van talenten nodig aso, tso, bso…
-> minds-on, hands-on

-> STEM kan zorgzaam zijn



STEM-onderwijs enkel zinvol 
op een voedingsbodem van een 
algemeen breed cultureel vormend perspectief

Uitdagingen:

• Visieontwikkeling omtrent STEM binnen school

• Complementariteit van leraren van verschillende disciplines

• Complementariteit van verschillende onderwijsvormen

• Stimuleren van interdisciplinariteit

• Waarderen van interesse



MeerSTEMmig
STEM als wijze van inter-esse

• Intrinsieke belang van STEM 
als een deel van onze gedeelde wereld

• Education is the point at which we decide
whether we love the world enough
to assume responsibility for it
(H. Arendt)

• Inter-esse (tussen-zijn):

 ≠ product van een individuele subjectieve keuze of 
individueel voorbestemd talent

 = proces om gezamenlijk betekenis te geven aan STEM als 
deel van onze wereld



Integratie? (Lederman & Nies)

• Geïntegreerd
 STEM-disciplines niet meer zichtbaar

• Interdisciplinair
 Veronderstelt een basis

 Er is een duidelijke interactie

 Het geheel heeft een identiteit

• Thematisch
 Zeer breed maatschappelijk

 Disciplines minder zichtbaar



Interdisciplinariteit

1ste graad --> inzetten op brede vorming

Interdisciplinariteit 

Voordelen: 
- Voor iedereen
- Emanciperende karakter
- Weerspiegelt de werkelijkheid 

(bedrijven / onderzoek…)



MeerSTEMmige
muziek

MeerSTEMmiG Atomiummodel



Eigenheid <-> Connecties ?

The inclusion of concepts or practices from other subjects is 
intended to 
deepen learning and understanding in the targeted subject.

• recognizing and applying concepts that have different 
meanings across disciplinary contexts

• uses knowledge from a different discipline
• combining practices from two or more STEM disciplines 

(e.g. scientific experimentation and engineering design)

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (Eds.). (2014). STEM integration in K-

12 education: Status, prospects, and an agenda for research. National Academies 

Press.



Eigenheid <-> integratie ?

Integration of the STEM-disciplines 
does not imply 
that STEM will take the place of the individual STEM subjects. 

On the contrary: to make students see the connections, 
refinement of the disciplinary reasoning is needed



STEM: nuttig, ok…

Sustainable Enlightment 
with LEDs
(Source: Philips Lumileds, San 
José CA, USA)

Bendable Organic 
Solar Cells
Source: 
plasticphotovoltaics.org

fMRI-scan based on spin 
relaxation of nuclei
(Source: Prof. dr. Jan Sijbers Visielab, 
Universiteit Antwerpen)

…Maar laat ze ook de fascinatie ontdekken

I was attracted to physics by the mystery 
enshrouding the structure of matter and the 
structure of radiations.

Louis de Broglie, Nobel Lecture, December 12 1929, 
Stockholm, Sweden

The sterling engine

Fascinatie voor de 
motor zelf, de 
mechaniek
waarom werkt het? 

Visie op STEM



MeerSTEMmige STEM-didactiek

Eigenheid van elke discipline

Verbindingen tussen disciplines

Kennis, vaardigheden 
en attitudes 

- zie ook evaluatie

STEM informatie kunnen 
interpreteren en 
communiceren 

logisch en 
kritisch denken

In een STEM team 
kunnen samenwerken

Inzicht hebben in de rijkdom 
van de verschillende manieren 

van probleemoplossend denken



Vb.
Veiligheid tegen 
oververhitting bij 
elektrische toestellen

Voorbeeld: het koffiezetapparaat

Hoe werkt de temperatuurregeling?
Hoe werkt het bimetaal?

Waarom geeft elektrische stroom warmte?
Waarom trekt een bimetaal krom als het warm wordt?
Welke wetenschappelijke modellen kunnen we 
bedenken om dit te begrijpen?

Veiligheid tegen 
oververhitting: 
kan men iets anders 
‘engineeren’ dan een 
bimetaal?

Welke wiskundige 
modellen kunnen we 

gebruiken/bedenken/

afleiden?



Onderzoeken
Begrijpen

Toepassen
Bouwen

Ontwikkelen
Optimaliseren
Organiseren

Abstraheren
Deduceren

VOORAL VOORAL

VOORAL
VOORAL

Kenmerken en 
praktijken van

STEM-disciplines

STEM: Eigenheid

Waarom?

Iets anders 
engineeren?

Hoe?

Wiskundige 
modellen?



Inhouden materialen

1ste graad --> inzetten op brede vorming
+ inhoud vloeit uit de visie

Astronomie

S + M

Automatisatie: T+EWaterstof: T+E

Kunstoffen: S+T+E
Koffiezet: S+T

…



Bestaansrecht van STEM in de klas

Echte STEM wereld in de klas brengen

• Uitdagende, authentieke leerervaringen voorzien

• Gelegenheid voorzien voor leerlingen om deel te 
nemen aan STEM praktijken van onderzoek en 
ontwerp

Onderzoekend/ontwerpend leren?



Een model voor
onderzoeksvaardigheden

In deze bundel wordt gewerkt met enkele symbolen die een aantal typische houdingen
van wetenschappers, ingenieurs en technici duidelijk maken. Een overzicht van deze
symbolen vinden jullie hieronder.

Zie bundels activiteiten MeerSTEMmiG



Onderzoeken
Begrijpen

Toepassen
Bouwen

Ontwikkelen
Optimaliseren
Organiseren

Abstraheren
Deduceren

VOORAL VOORAL

VOORAL
VOORAL
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Wetenschappelijke kennis, resultaten van 
onderzoek in toepasbare technieken vertalen 
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Wiskundige modellen verbeteren om nieuwe 
technologieën te ontwikkelen 

Wiskundige modellen gebruiken om nieuwe 
technologieën te ontwikkelen 

STEM: interactie tussen disciplines



Bestaansrecht STEM in de klas

 Eigenheid disciplines: het is niet mogelijk om in alle 
STEM-disciplines even goed te zijn

Opdrachten rond het bestaansrecht van 
STEM effectief in de klas brengen 

 Interactie tussen mensen en disciplines is de regel in 
het huidig onderzoek en in onze bedrijven

Team van leerkrachten, zoals teams in 
onderzoek en in bedrijven



Bestaansrecht STEM in de klas

Interactie tussen STEM-disciplines in het bedrijfsleven 
Gebeurtenissen op een tijdslijn plaatsen

Voorbeeld: Infrarood camera’s bij Xenics nv (Leuven)

Editie 2014-2015: visie, oefening 
rond bestaansrecht STEM

2015-2016: visie, oefening tijdslijn



Tijdslijn van interactie tussen STEM-disciplines in het bedrijfsleven 

Voorbeeld oefening bestaansrecht
William Herschel ontdekte in xxxx het infrarood. 
Hij mat met een thermometer 
welk soort licht de temperatuur doet stijgen. 
Hij stelde vast dat de temperatuur in het rode 
deel van het spectrum sneller oploopt dan in 
het blauwe deel. 
In het infrarood deel mat hij een nog effectiever 
temperatuur stijging en hij concludeerde dat 
deze straling wel bestaat maar dat deze voor 
het menselijk oog niet waarneembaar is. 
Infrarood is door de huid waarneembaar 
wegens de warmtewerking. Infrarood of 
infraroodstraling is elektromagnetische 
straling, met golflengten tussen het 
(zichtbare) rode licht en de microgolven.

Stralingsspectrum

Tussen xxxx en xxxx, veel nieuwe materialen 
werden ontwikkeld voor infrarood detectie.
In het bijzonder werden er legeringen van 
halfgeleiders geïntroduceerd. Deze legeringen 
hebben eigenschappen die aangepast kunnen 
worden voor specifieke toepassingen.
Iets later, in xxxx, werd fotolithografie ontwikkeld. Deze 
techniek bestaat erin, om eerst een zogenaamd masker aan te 
maken waarop de structuur al dan niet vergroot staat en door 
belichting de structuur met een objectief af te beelden op 
een fotogevoelige laag. Daarna volgt een ontwikkelstap, 
waarbij het belichte of juist het onbelichte deel van de 
fotogevoelige laag wordt verwijderd. 
Deze techniek maakte het mogelijk om “arrays” 
van infrarood detectoren te produceren.

Infrarood detector array, Xenics nv

Op de JOB pagina van Xenics website wordt 
volgende profiel aangeboden:
“Voor deze job zoeken wij iemand met een 
technische diploma, met kennis van 
elektromechanica. 
Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen, organiseren en 
testen van geavanceerde infrarood apparaten zowel in de 
afdeling ontwikkeling, als in de afdeling productie. 
Jouw job bestaat in infrarood detectoren en camera's testen en 
de prestaties daarvan vergelijken met vooraf gedefinieerde 
specificaties. Je zal testen organiseren en testopstellingen 
implementeren op basis van de 
eigenschappen die geëvalueerd moeten 
worden. Je zal jouw werk 
documenteren door gebruik te maken 
van gegeven procedures.” 

Geassembleerde Xenics infrarood camera 



Samenvatting

STEM didactiek:
 Gericht op brede vorming
 Interdisciplinair: respect voor de eigenheid van de 

componenten en interactie

Materiaal
 In een project een aantal disciplines: niet noodzakelijk 

allemaal!
 Ook de eigenheid van en de verbindingen tussen disciplines 

expliciet maken (bestaansrecht van STEM)
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