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Visie STEM-RICHTINGEN in RHIZO 
We streven naar “levenswaardig” leren 

“leren dat er waarschijnlijk zal toe doen in de levens die leerlingen 
waarschijnlijk zullen leven” 

STEM    = Inzetten op vaardigheden (samenwerken, creativiteit, … ) 

   = Inzetten op grote inzichten (begrijpen hoe de wereld werkt: klimaat, technologie, … )  
   = Inzetten op actie (leerlingen vertrouwen geven om durven actie te ondernemen) 

   = Inzetten op ethiek (leerlingen kweken met empathie, zorgende ingesteldheid, … ) 

   = Inzetten op opportuniteit (leerlingen leren mogelijkheden zien en ernaar handelen) 

 
 
 

STEM in aso = de creatieve ontwerper 
STEM in tso = de creatieve ontwerper en maker 

zorgSTEM in aso = de creatieve en empathische ontwerper 

 

 

Visie STEM-RICHTINGEN in RHIZO 
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DOEL:&De&mindsets&en&methodes&van&Design&thinking&uitleggen.

Voorbeeld&3:&Design&Your&City



Wat&is&DESIGN&THINKING?
DOEL:&De&mindsets&en&methodes&van&Design&thinking&uitleggen.

 Design vroeger en nu 

<1990        2010<   
 
 
 
 
 
!

Producten Diensten 

Ruimtes Systemen 

 Toonaangevende organisaties 

1991      2004  
 
 
 
 
 
!

 Bronnen en uitgewerkte STEM-projecten 

https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/332ff/Curriculum_Home_Page.html 
https://dschool.stanford.edu/groups/k12/ 



 Bronnen en uitgewerkte STEM-projecten 

https://dschool.stanford.edu/groups/k12/wiki/332ff/Curriculum_Home_Page.html 
https://dschool.stanford.edu/groups/k12/ 

De gebruikte afbeeldingen zijn te vinden via http://plusacumen.org/courses/hcd-for-social-innovation/ . 
Zelf interesse in Human Centered Design? Volg de MOOC, een aanrader! 

Wat&is&humanWcenteredWdesign? Het&proces



InspiraXon&phase

Direct questioning

Tactile

Information

Wisdom

Data gathering Data value



Example:&&SanitaXon&system&Ghana&
&&&&&&&&&&&Mosquito&nets&Tanzania&&

Look for the extremes Look for motivations, no facts 

Insights Design&Thinking&done&right



Need&of&‘’TWshaped’’&persons&

T Depth 
of skill

Empathy

Brainstorm

Example:&WZC&Aalst Think&different

Move from general 
assumptions to 

specific conlusion

Move from specific 
observation to a 

general conclusion

Given with incomplete 
observations moves to 

a best possible 
explanation



Prototype Steps&of&prototyping

Example:&AirBnb



Easy&or&hard? Example:&Innova&Schools

Wat&als…&

ONZEKERHEID/PATRONEN/INZICHTEN DUIDELIJKHEID/FOCUS

ONDERZOEK CONCEPT ONTWERP



Voorbeeld&1:&Protheses&voor&dieren

Werkboek leerlingen  Handleiding leerkrachten 



Besluit 

Ontwerpproces geeft structuur + 
Veel engagement van leerlingen + 

Leerlingen vergeten de context -
Design thinking?  -

Ontwerpvaardigheden en materiaalkennis worden merkbaar beter + 

-Geen leerplandoelstellingen 

Voorbeeld&2:&Internet&Of&Things&project



Design&thinking&=&STEM&didacXek
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IoT?

Context

Context

2. Leer SAM 
programmeren

3.  Verzamel 
IoT  opportuniteiten

1. Wat is
IoT?

5. Hoe kunnen we met SAM een 
oplossing vinden voor probleem X?

6. Ontwerp IoT oplossing

7. Test en herwerk IoT oplossing

1
2

3

4

6 7

5

STEM-verhaal

Hoe kunnen
we met SAM …. ?

4.  Vind en krijg inzicht in 
IoT opportuniteit 

1. Wat is het Internet Of Things? 

Via presentatie + opzoekopdracht + demo Fitbit/…  

2. SAM leren programmeren 

Meer info: zie www.stembox.eu  



2. SAM leren programmeren 

Via cursus die leerlingen op eigen tempo volgen. 

2. SAM leren programmeren 

3. Verzamel IoT opportuniteiten 

Hou 5 dagen lang een fotodagboek bij. 
 
DIT MAG: 
- Neem foto's van activiteiten die je vaak uitvoert of neem 
foto's van voorwerpen die je vaak gebruikt. 
- Neem foto's van situaties die je niet leuk vindt of jou 
frustreren. 
 
DIT MAG NIET: 
- Neem geen 100 foto's van dezelfde activiteit 
(bijvoorbeeld boeken uit de locker halen), één foto per 
activiteit of voorwerp is genoeg. 
- Je mag van ons ook thuis foto's nemen, maar enkel als 
dat mag van jouw ouders. Neem voornamelijk foto's van 
alles wat je op school doet. 

4. Vind en selecteer goede IoT opportuniteiten 

Selecteer mogelijke SAM Labs  
IoT opportuniteiten. 

Interview elkaar om de situatie te 
begrijpen, het werkelijke probleem te 

detecteren en te ontdekken of SAM Labs 
een oplossing kan bieden.  

Vat alles samen, deel het probleem met 
de klasgenoten. 



4. Vind en selecteer goede IoT opportuniteiten 6. Bedenk een IoT oplossing 

7. Prototype, bouw en test IoT oplossing Besluit 

Wel Design Thinking! + 
Design thinking methodes = leerlingen leren creatief zijn, samenwerken, empathie … + 

Ontwerpproces onduidelijker dan het vorige voor de leerling -
Interview haalbaar? -

Groot engagement bij de leerlingen + 

-Geen leerplandoelstellingen 



Voorbeeld&3:&Design&Your&City

Design&thinking&=&STEM&didacXek
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BRONNEN EN LINKS 

- Designkit.org 
-  Ideo.org 
- Dschool.stanford.edu 
- http://plusacumen.org/courses/hcd-for-social-

innovation/  


