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Invulling STEM eerste jaar op Sint-Bavo

• 27 uur basisvorming

• 5 uur STEM 
 2 uur wiskunde+  

 1 uur programmeren 

 2 uur wetenschappelijk project 
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Invulling STEM tweede jaar op Sint-
Bavo

• basisvorming

• 6 uur STEM 
 2 uur wiskunde+  

 1 uur computerwetenschappen

 3 uur wetenschappelijk project  
(wetenschappelijk werk inbegrepen)
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Kennis evalueren in STEM 
via de vertrouwde toetsen 



Kiezen voor toetsen

• Benadrukt de ernst van het vak. Perceptie bij leerlingen en 
ouders.

• De leerinhouden zelf zijn ook relevant, niet enkel het proces.

• Leren en kunnen memoriseren.

• Leerlingen krijgen een duidelijk overzicht van wat ze moeten 
instuderen, wat ze moeten kunnen.

• Leerlingen zien waar ze staan. Remediëring opstarten.

• Toetsen van vaardigheden. 

• Examens: grotere gehelen kunnen verwerken.

• Taken. Spreiden van evaluatie en feedback, ook in de tijd.

5



Wat niet toetsen

• Randinfo, wat kan helpen de leerstof boeiend te maken. Een 
leestekst, een artikel.

• Weetjes.

• Kennis die men eenvoudig in een handleiding kan opzoeken.

• Een hééééééél moeilijke oefening die in de les aan bod kwam 
als uitdaging. 
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Context

• Bij een STEM-project worden algemene vorming en 
maatschappelijke relevantie vooropgesteld. 

• Bij een STEM-project wordt behoorlijk wat belang gehecht aan 
de context. Betekenisvol leren.

• Context zet maatschappelijk belang in de verf.

• We proberen die lijn door te trekken in de toetsen.

• Geleerde toepassen binnen andere context.

• Transfer.

• Vaardigheden: bv. opzoeken in een tekst, kritische zin, 
statistische geletterdheid.
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Kennis evalueren in STEM via de 
vertrouwde toetsen 

• Reproduceren
• Kunnen
• Inzicht
• Vaardigheden



Voorbeeld
Oefening bij grootheid/eenheid 

Ellen vervangt de lampjes in de koplampen van haar auto. Ze 
gebruikt hiervoor 2 lampen van Osram 20 W nodig.

• grootheid: symbool grootheid: 

• eenheid: symbool eenheid: 
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Oefening omzetten naar andere eenheid



Voorbeeld grote getallen

• wiskunde+  grote getallen

• MC vraag, invulvraag, ja/neen vraag

• driehonderduizend miljoen = ……………………. miljard
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• Context: 
zorgsector, vergrijzing
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Voorbeeld Robots
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Staafdiagram Taartdiagram
Procentrekenen

Opzoeken in tabellen



Voorbeeld Robots

• Andere context: verkoop auto’s.

• Andere voorstelling dan ze gewoon zijn.   
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• Welke soort diagram is dit?

Staafdiagram

MC



Voorbeeld Robots
• Andere context: autogebruik 

• Taartdiagram     
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som ≠ 100%  

Waarschijnlijk een typfout.

Hopelijk een typfout.

Aanwijzing in de tekst?

Aanwijzing: taartpunt!

De Gentenaar 7/3/2017



Voorbeeld Robots

• De tante van Jeanine is een bejaarde vrouw die veel zorg 
nodig heeft. Ze wil echter niet naar een rusthuis. Jeanine 
woont om de hoek en besluit daarom minder te gaan 
werken om voor haar tante te kunnen zorgen.

Welke bewering past het best?

• Jeanine gaat op pensioen.

• Jeanine doet aan mantelzorg.

• Mensen zoals Jeanine zorgen ervoor dat de werkdruk in de 
zorgsector vermeerderen.

• Mensen zoals Jeanine zorgen ervoor dat de problemen in de 

zorgsector verminderen. 
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Voorbeeld Robots
17

• Project Robots
Popular Science, Mei 1933



Voorbeeld Robots
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• Project Robots
Verborgen Motoren Geven de Wereldtentoonstelling de Bewegingen 
van een Levend Dier  

‘Robot Koe Loeit en Geeft  Melk’

EEN ELEKTRISCHE koe die herkauwt, 
ademt, haar hoofd beweegt, met haar 
ogen knippert, loeit en echte melk 
geeft zal worden tentoongesteld op de 
wereldtentoonstelling volgende zomer. 
…..

De koe functioneert door een 
schakelaar in te drukken. Hij houdt op 
met werken als de schakelaar uitgezet 
wordt.

Popular Science, Mei 1933



Voorbeeld Robots
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• Project Robots

‘Robot Koe Loeit en Geeft  Melk’

Is de koe een robot? 

Leg uit waarom, met de 

definitie van robot die wij 

gebruiken.

Is de koe een robot? 

Leg uit waarom, met de 

definitie van robot die wij 

gebruiken.

Motivering van het 
antwoord wordt ook 
geëvalueerd.



Voorbeeld Robots
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• Project Robots

‘Robot Koe Loeit en Geeft  Melk’

Is de koe een robot? Leg uit 

waarom, met de definitie van

robot die wij gebruiken.

Is de koe een robot? Leg uit 

waarom, met de definitie van

robot die wij gebruiken.

Motivering van het 
antwoord wordt ook 
geëvalueerd.

Antwoord staven. Vaardigheid wordt geëvalueerd.

Welke elementen uit de definitie worden aangehaald? 

Kennis wordt geëvalueerd.

Antwoord staven. Vaardigheid wordt geëvalueerd.

Welke elementen uit de definitie worden aangehaald? 

Kennis wordt geëvalueerd.

Een robot is een machine die informatie 

verzamelt over zijn omgeving via sensoren en 

deze informatie gebruikt om instructies op te 

volgen om een bepaalde opdracht uit te 

voeren. De robot doet dit alles op zelfstandige 

basis. De opdracht die hij moet uitvoeren kan 

bovendien gewijzigd worden.

Een robot is een machine die informatie 

verzamelt over zijn omgeving via sensoren en 

deze informatie gebruikt om instructies op te 

volgen om een bepaalde opdracht uit te 

voeren. De robot doet dit alles op zelfstandige 

basis. De opdracht die hij moet uitvoeren kan 

bovendien gewijzigd worden.



Voorbeeld Robots
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• Project Robots

‘Robot Koe Loeit en Geeft  Melk’
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voeren. De robot doet dit alles op zelfstandige 

basis. De opdracht die hij moet uitvoeren kan 

bovendien gewijzigd worden.

Een robot is een machine die informatie 
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volgen om een bepaalde opdracht uit te 

voeren. De robot doet dit alles op zelfstandige 

basis. De opdracht die hij moet uitvoeren kan 

bovendien gewijzigd worden.



Voorbeeld Robots
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https://www.deingenieur.nl/artikel/robothulp-voor-bootvluchtelingen

Is Emily een robot? Leg uit waarom, 

met de definitie van robot die wij 

gebruiken.

Is Emily een robot? Leg uit waarom, 

met de definitie van robot die wij 

gebruiken.



• Fysica: snelheid

• Link leggen naar 

computerwetenschappen

• Procentrekenen

• Interval

• Correct afronden
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Voorbeeld Robots 



Voorbeeld Robots 
• Roemenië, Letland en Tsjechië staan niet in de 

tabel, maar wel in de tekst. Opportuniteit!
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Voorbeeld Robots
• (waar/misschien waar/niet waar)

De snelheid in Roemenië behoort tot interval [15, 17]

De snelheid in Roemenië behoort tot int. [0; 15,9]

• Procentrekenen, afronden

Hoeveel procent sneller is het internet in Zuid-Korea 
vergeleken met België? 
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Voorbeeld Robots

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtsnelheid

De Gentenaar 20/4/2017
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Voorbeeld Robots

Aan welke snelheid wordt er gevlogen met 
de nieuwste technologie waarvan sprake in 
het artikel?



Asimo vertrekt om 14 u aan Sint-Bavohumaniora voor een
wandeling. Hij wandelt de volledige weg aan 6 km/h. Cheetah
vertrekt anderhalf uur later en achtervolgt Asimo. Cheetah
loopt de volledige weg aan 10 km/h. Teken op een zelfde grafiek
de afgelegde weg van beide robots. Wanneer zal Cheetah
Asimo inhalen?
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Voorbeeld Robots
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Voorbeeld Zwaartekracht 
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Voorbeeld Zwaartekracht 
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Voorbeeld Water

• Sluizen

De sluis heeft dubbele deuren.
Is het eb of vloed?

zee

binnenland
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Voorbeeld Water

• Gentse haven

• Woordenschat:                   
goederenoverslag

• Woord niet gekend

• MC met mogelijke 
betekenissen 

De Gentenaar 6/4/2017
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Voorbeeld Water

• Gentse haven

• Wiskunde: procentrekenen
• Tabel laten opstellen voor 

2016 en 2017 met: overslag 
door binnenvaart en 
zeevaart, aantal 
zeeschepen en aantal 
binnenvaartschepen.

• Procentuele toename 
aantal schepen laten 
berekenen.

• Correct afronden.
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Voorbeeld Water

• Gentse haven

• Wiskunde: procentrekenen
• Tabel laten opstellen voor 

2016 en 2017 met: overslag 
door binnenvaart en 
zeevaart, aantal 
zeeschepen en aantal 
binnenvaartschepen.

• Procentuele toename 
aantal schepen laten 
berekenen.

• Correct afronden.

1ste kwartaal 2016 1ste kwartaal 2017 

Overslag zeevaart

Overslag binnenvaart

# zeeschepen

# binnenvaartschepen

# schepen
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Voorbeeld Energie

Een wielrenner heeft een massa van 80 kg en zijn fiets

13,4 kg. Bereken de potentiële energie die hij heeft op zijn

startpunt (helemaal links op de figuur).

Wout van Aert zit op zijn Colnago Prestige fiets op zijn

startpunt (helemaal links op de figuur). Bereken de

potentiële energie die hij heeft.

OF

http://www.woutvanaert.be/biografie

https://www.becycled.be/magazine/wereldkampioen-fiets-colnago-prestige-wout-aert/
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Voorbeeld Energie
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Voorbeeld Plasticsoep

Leg uit: microplastic, macroplastic.
Hoe staat in de tekst dat plastic niet degradeert?

Factchecker: 'Er is naar schatting gemiddeld 70 kilogram plastic 

aanwezig per vierkante kilometer zeebodem'

28/09/16 om 14:01 - Bijgewerkt om 14:42

Bron: Knack



Voorbeeld probleemoplossend denken         
wiskunde+
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• Concreet! 

• Leefwereld leerlingen.

• Desnoods doen, zien!

De drie boeken van “In de ban van de 
ring” staan op volgorde naast elkaar, 
van links naar rechts, in een 
boekenkast. Een worm knaagt zich een 
pad door de boeken. Hij begint bij 
pagina 1 van deel 1 en stopt bij pagina 
1000 van deel 3. Ieder blad kent twee 
pagina’s. Ieder deel heeft 1000 pagina’s. 
Hoeveel bladen heeft de worm 
uiteindelijk doorboord?



Voorbeeld probleemoplossend denken         
wiskunde+
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• Concreet! 

• Leefwereld leerlingen.

• Desnoods doen, zien!

De drie boeken van “In de ban van de 
ring” staan op volgorde naast elkaar, 
van links naar rechts, in een 
boekenkast. Een worm knaagt zich een 
pad door de boeken. Hij begint bij 
pagina 1 van deel 1 en stopt bij pagina 
1000 van deel 3. Ieder blad kent twee 
pagina’s. Ieder deel heeft 1000 pagina’s. 
Hoeveel bladen heeft de worm 
uiteindelijk doorboord?



Voorbeeld probleemoplossend denken         
wiskunde+

41

Voor het transport van een zware stenen plaat ligt de plaat op 
een aantal rollers. Iedere roller heeft een omtrek van een 
meter. Hoever is de plaat vooruit gegaan, als de rollers precies 
één omwenteling hebben gemaakt?



Voorbeeld probleemoplossend denken         
wiskunde+
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Voor het transport van een zware stenen plaat ligt de plaat op 
een aantal rollers. Iedere roller heeft een omtrek van een 
meter. Hoever is de plaat vooruit gegaan, als de rollers precies 
één omwenteling hebben gemaakt?



Voorbeeld wiskundige modellering
43

Welke kromme is een trendlijn die hier 
bij past? De groene of de blauwe 
kromme?

Waarom?

De Gentenaar 18/4/2017



Variatie binnen een toets/examen

• DE STEM-didactiek bestaat niet. Variatie in werkvormen. 
Voordelen van elke werkvorm benutten. 

• Variatie op een toets.

• Reproductie.

• Inzicht.
• Bv. leerling kan definitie niet reproduceren, maar toont wel dat hij 

weet waar het begrip voor staat.

• Transfer naar nieuwe context. 

• Vaardigheden.

• Leerlingen zien waar ze staan. 

• Hiaten opsporen. Remediëring opstarten.
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Betrouwbaarheid van een toets

• Een te korte toets is minder betrouwbaarder.

• Meerkeuzevragen, ja/neen-vragen… verhogen de objectiviteit.

• Open vragen: minder objectief, veel tijd. Te compenseren door 
op meer punten te zetten. 

• Te moeilijke en te gemakkelijke vragen verminderen de 
betrouwbaarheid.

• Toets maakt verschillen tussen leerlingen ‘zichtbaar’.
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Cito -Toetsen op School
De betrouwbaarheid van toetsscores, Piet Sanders
http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek%20en%20
wetenschap/cito_toetsen_op_school_herziene_versie.ashx

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/onderzoek en wetenschap/cito_toetsen_op_school_herziene_versie.ashx

