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“De Veerboot”: Wie zijn wij?

http://www.deveerboot.be/


 Onderwijs voor kinderen met autisme (Type 9)

- Andere informatieverwerking in de hersenen

- Nood aan duidelijkheid en structuur vanuit een 

aangepaste infrastructuur & organisatie en 

voorspelbaarheid in tijd & ruimte.

 Onderwijs voor kinderen met een matige tot ernstige 

mentale beperkingen (Type 2)

- Voorbereiding op de samenleving van vandaag en 

morgen

- Focus op zelfredzaamheid, zelfontplooiing en 

differentiatie

“De Veerboot”: Wat doen wij?



 Onderwijs voor kinderen met gedrags- en of emotionele 
problemen (Type 3)

- Emotionele problemen: 

- zoeken naar een manier van omgaan met in angsten, 
depressieve gevoelens, zich verworpen voelen, 
psychosomatische klachten, hechtingsmoeilijkheden, 
moeilijk contact leggen,…

- Gedragsproblemen:

- Sterke inzet op sociale vaardigheden, een eigen plaats 
hebben binnen de klas/school en deel uitmaken van iets 
Nood aan duidelijkheid en structuur vanuit een 
aangepaste infrastructuur & organisatie en 
voorspelbaarheid in tijd & ruimte.

- Centraal: een berg aan nieuwe kansen want…

Kind met problemen ≠ probleemkind!

“De Veerboot”: Wat doen wij?



Hoe zijn we tot STEM-onderwijs 

gekomen?

 Project robot.

een tweetal jaar geleden in een project 

technologie gestapt

 petflesboot

 Klusjes heel veel interesse.

kinderen waren wild om allerlei klusjes te helpen 

opknappen

 Nood

 Ervaring uit het verleden



Doelstellingen voor onze 

school

 In de handelingsplannen worden voor de 
verschillende groepen en niveaus ofwel 
groepswerkplannen en individuele 
handelingsplannen opgesteld.

 Grote lijnen:

- interesse  opwekken voor techniek

- technische systemen leren gebruiken

- technische systemen onderzoeken, 
bedenken, verwoorden

- plezier beleven, verwonderen

- techniek en wetenschap praktisch ervaren en 
beleven



Planning voor dit 

schooljaar
september demonteren – monteren

Praktisch gebruik van gereedschap

Motor demonteren

Kracht : katrol, hefboom

oktober Constructies

Bouwen, metsen

Bandeniglo

Communicerende vaten

Bruggen bouwen : da vinci brug  en boogbrug

november Elektriciteit

1ste lampje doen branden

2de experimenteerbord gelijkstroom

3de experimenteerbord wisselstroom

Zelf elektriciteit maken windmolen

Citroenbatterij

Hier brandt de lamp

december Kunststoffen en recyclage

Olievatenzetel

Papier maken

Kruiden, plantenrek met petflessen

Bio plastic maken

Plastic lab

januari hout

Kk houten blokken

1ste nagels kloppen nagelplankjes

2de werken met zaag materiaal maken voor kleuter



Planning voor dit 

schooljaar
februari Fiets

Ketting opleggen, delen van de fiets, band herstellen en vervangen

tandwielen

maart Voeding

Kaas, boter, yoghurt, chocolade maken, chips maken

Recepten 

feestmaal

april dieren en planten

m² tuin, groentetuin, planten zaaien

Kk zaaien in klas

1ste m² tuin aanvullen en beplanten

2de planten, zaaien en verpotten

3de planten vermeerderen

mei Textiel

Kk vlechten + naaien weven met papierstroken

1ste zelf weefmat maken + weven /naaien

2de weefraampje maken + weven /weven op rietjes

3de weefraampje maken + verschillende weefvormen

juni van alles



Hoe ga ik praktisch te werk ?
 Hoekenwerk : kinderen kunnen een activiteit 

kiezen die ze zelfstandig proberen op te lossen of 

waar ze experimenteren met het aangeboden 

materiaal 

 Enkele kinderen werken met de lk en krijgen 

instructie, anderen werken samen met elkaar om 

een technisch systeem beter te leren begrijpen of 

onder de knie te krijgen

 Voordeel is dat kinderen steeds bij elkaar terecht 
kunnen en van elkaar leren (peer-tutoring). Ze 

leren, door samen op onderzoek te gaan, ook 

beter werken met aangeboden materialen



Ontdekdozen en materiaal 

maken voor elkaar
 Voor het hoekenwerk probeer ik uitdagende materialen aan 

te bieden. Deze kunnen aangeboden worden onder de vorm 

van ontdekdozen (met of zonder instructie)

* los- vast

* drijven – zinken

* lampen

* wielen

* bouwen met papier

* moeren en bouten

* spatels

* weven

* katrollen

* magneten



 Tijdens de geleide activiteiten proberen we 

materiaal te hanteren en dingen te maken voor 

andere kinderen

 electro

 moeren en bouten

 elektrische experimenteerborden

 bouw, tel en puzzelblokken

 weefraampjes

 ….



Ook natuur komt aan bod
 In het atelier zijn een aantal dieren aanwezig die bij sommige 

kinderen rust, verwondering brengen en zo leren ze ook de 

dieren verzorgen en op een juiste manier mee om gaan.

* kippen

* konijnen

* vissen

* vogels

* schildpadden

* wandelende takken

* broedmachine

 Planten worden verzorgd en ook proberen we zelf allerlei 

planten te kweken



Science

* magnetisme

* evenwicht

* lucht

* geluid

* licht

* elektriciteit

* hefbomen en katrollen

* …



Technology

 In de eerste plaats 

Onderzoeken en vragen stellen

ontdekken

Kennis opbouwen

Vaardigheden opbouwen



Engineering
 Onderzoekende experimenterende 

aanpak

 De hangmat van de meester

 Motor uit een auto halen

 Ik kan mezelf opheffen

 Vastzetten, experimenteren met materialen en 

voorwerpen



Mathematics

 Wiskunde zoveel mogelijk aan bod laten 

komen

 Tellen van …

 Meten

 Schatten

 Berekenen

 Verhoudingen

 Breuken

 …



Schoolverlatersproject
 Wat na de lagere school ?

We maken kennis, ervaren, proeven van zoveel mogelijk 

verschillende beroepen.

Voor alle leerlingen: 

kunststoffen – voeding/keuken –

verpleging/verzorgingschoonheidszorg/

haartooi

September Bezoek beroepenhuis

Oktober Autoservice van Luchene

januari Tio3 textiel

februari inkonox en spiromatic : metaalbewerking en machinebouw

maart VDAB opleidingen

april Dematra transport en logistic + pechdiensten + dode hoek

mei bouw Arbuco / Agristo voedingsindustrie

juni technologicabeurs



Super sized steam

 We treden buiten de schoolbanken

 Experimenteren met grote opstellingen

 Katrollen : ik hef mezelf op

 Hefboom : een zwaar voorwerp (motor) opheffen

 Da vinci brug

 Bandeniglo

 Het superschot: techniek tegen profvoetballers

 Hangmat van krantenpapier

 Kaars laten branden met water

 Windmolen bouwen

 Drijven en zinken

 Alle kleuren samen geven wit

 waterkracht



Super Sized STE@M

 Scholen kleuter en lager onderwijs

 Eerste graad secundair onderwijs

 Regulier als buitengewoon onderwijs

 Focus op inclusie en genderneutraliteit

Doelgroep :



Basisprincipe :

 Verwondering, ontdekking, tinkering en 

makerculture als basis voor technische 

nieuwsgierigheid

 Een “adventure playground” die bepaalde 

basisprincipes van techniek en wetenschap op 

een speelse exploratieve manier aanbrengt



Projectidee :

 Onderwijs letterlijk wegtrekken van de 

schoolbanken

 Uitdagingen stellen en oplossingen bouwen die 

groter zijn dan de oppervlakte van een lessenaar

 Uitdagingen en het zoeken naar een oplossing 

staat centraal



methodiek

 Wetenschappelijke en technische proeven, uit 

vergroten en deze door kinderen ineen laten 
zetten

 Zelf een oplossing maken voor een probleem dat 

ze krijgen voorgeschoteld

 Een oefening in groep

 Geen stap voor stap handleiding maar wel met 

handige tips, aanwijzingen en inspirerende 

uitbreiding op het thema

 Nodige ruimte creëren voor experiment EN falen, 

essentieel als sleutel tot dieper leren



Wie niet sterk is moet slim 

zijn



Bruggen bouwen



BuBaO “De Veerboot” Patrick Van Luchene

Pontstraat 45 0472/22,57,64

9800 Astene

09/386.03.58

www.deveerboot.be blio@deveerboot.be

Meer informatie nodig? 

Openheid tot uitwisseling?

http://www.deveerboot.be/
mailto:info@deveerboot.be

