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Waarom een STEM-

kader?
• “helderheid te scheppen”

• “de kern van Vlaamse en internationale 

inzichten die de afgelopen jaren rond STEM 

zijn gegroeid te bundelen in een hanteerbaar 

instrument.” 

• “wil een referentiepunt zijn, waaraan scholen 

hun STEM-praktijk kunnen aftoetsen.”

• “10 dimensies en principes waar elk STEM-

team op kan terugvallen en mee kan verder 

bouwen binnen de visie en de missie van de 

school.”



Interactie van STEM 

componenten

“Engineering is the application of mathematics

and scientific, economic, social, and practical 

knowledge in order to invent, innovate, design, 

build, maintain, research, and improve  

structures, machines, tools, systems, 

components, materials, processes and 

organizations.” 

Nog niet zo heel lang geleden heette STEM simpelweg 

“Science”





STEM

SteM sTEm sTEM STem

Ingenieurs, wiskundigen, fysici, 
biologen, bio-ingenieurs, 

biomedische wetenschappers, 
chemisten, laboranten, informatici, 

hout-technologen, 
computerwetenschappers, 

programmeurs, verplegers, artsen, 
chirurgen, apothekers, elektriciens, 

monteurs, regeltechniekers, …

1e graad: oriëntatie



Waarover gaat “STEM”?



Waar willen we naartoe? 



Fenomenen 

doorgronden

“Hoe zit dat in 

elkaar?”

Onderzoeken

Resultaat:

Idee hoe de 

werkelijkheid 

werkt. 

Problemen 

oplossen

“Hoe krijgen we 

dit gedaan?”

Ontwerpen

Resultaat: 

Oplossing voor 

een probleem



Fenomenen
doorgronden

Problemen
oplossen

Onderzoekend 
leren 

Probleemoplossend
leren

Via toepassen van STEM-concepten en praktijken



Vaardig en creatief onderzoeken 
en ontwerpen

Denken

Redeneren

Modelleren

AbstraherenStrategisch gebruiken en 
ontwikkelen van 

technologie



Vaardig en creatief onderzoeken 
en ontwerpen

Informatie
opzoeken en 

kritisch 
evalueren

Communiceren

Teamwork

Maatschappelijke relevantie





21st century skills en 

STEM
Probleemoplossend leren

Onderzoeken en ontwerpen

Denken redeneren modelleren 

abstraheren

Gebruiken en ontwikkelen van 

technologie

STEM en maatschappij

Informatie verwerven, interpreteren en 

communiceren

Samenwerken in team



Innovatie

Vaardig en creatief onderzoeken 
en ontwerpen



Dimensies



S & T & E 
& M

Fenomenen doorgronden
Problemen 
oplossen

Problemen en 
fenomenen uit de 

echte wereld, real-life

Maatschappelijke 
relevantie

Vaardig en creatief 
onderzoeken en ontwerpen
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Communiceren 
over STEM

Innovatie

Leidt tot…

Context voor onderwijs in…

21st century skills



Conclusies

• STEM-kader is een aanzet tot verheldering.

• Dimensies zijn niet onafhankelijk van elkaar, 

en vormen geen “afvinklijst”.

• Het geeft een lijst ingrediënten, maar is geen 

recept. 

• Als STEM-team ga je daar mee aan de slag 

moeten om je eigen STEM-lijnen uit te zetten.

• Om een echt bruikbaar instrument te zijn en 

een leerkracht effectieve ondersteuning te 

bieden, is er nog verdere uitdieping en 

ontwikkeling nodig. 


