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Bijlage 2 Secundair onderwijs 

 

1. Elementen voor concretisering van de visie  

1.1. De inhoud 

SCIENCE 

In de context van STEM in het secundair onderwijs, staat de “S” van Science alleen voor de 

natuurwetenschappen: dit zijn de geaccumuleerde inzichten over de fysische wereld. We denken 

hoofdzakelijk aan de fysica, sterrenkunde, chemie, biologie, biochemie, geologie en geografie. 

Wetenschappers proberen de realiteit zo objectief mogelijk te verkennen, te onderzoeken, te begrijpen en 

te modelleren. Ze proberen steeds betere inzichten te krijgen in de fenomenen die ze kunnen waarnemen. 

Vaak begint het met verwondering een weetgierigheid, maar soms ook met de wil om nieuwe kennis te 

gebruiken in toepassingen. Die zetten de wetenschappers aan tot vraagstelling, waarna ze een onderzoek 

voeren. Daartoe wordt een experiment opgezet. Wetenschappers interpreteren de resultaten om nieuwe 

verklaringen en wetmatigheden af te leiden. Zo kunnen bestaande theorieën en modellen verfijnd worden, 

of vervangen door andere. 

TECHNOLOGY (TECHNIEK) 

Met het Engelstalige technology worden de systemen, processen en objecten bedoeld, die een specifieke 

functionaliteit kunnen realiseren en door mensen zijn gemaakt om tegemoet te komen aan hun behoeften 

en verlangens. Onze huidige samenleving en economie steunen in grote mate op technologie. 

Hoewel de woorden techniek en technologie vaak door elkaar gebruikt worden, hanteren we in een STEM-

context systematisch de term techniek en omvatten daarmee de vaardigheid van het hanteren, begrijpen, 

maken en gepast inzetten van technologische systemen. 

ENGINEERING 

Met engineering bedoelt men het systematisch, creatief proces van het ontwerpen van objecten en 

systemen die problemen oplossen. Bij dit uitvinden, ontwerpen, maken, onderhouden en verbeteren, 

worden kennis, kunde en vakmanschap toegepast van wiskundige, natuurwetenschappelijke, economische, 

sociale en praktische aard. 

Het is inherent aan engineering dat er meerdere oplossingen zijn, waartussen een economisch, ecologisch, 

en ethisch verantwoorde keuze moet gemaakt worden. 

Visie op STEM-onderwijs: 
bijlage 2: SO 

Pedagogische begeleidingsdienst 
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MATHEMATICS 

Wiskunde is de systematische studie van abstracte concepten als hoeveelheden, ruimte, verandering en 

structuur. Algemeen kan de rol van wiskunde in het secundair onderwijs vastgelegd worden in 3 functies: 

 Algemeen vormende functie 
redeneren – structureren – abstraheren – problem solving – voorspellen/verklaren   

 Brug-functie  
Wiskunde als ondersteuning van andere domeinen 
Wiskunde als voorbereiding op een vervolgopleiding  

 Cash-functie 
‘Gebruikerswiskunde’   
Wiskunde voor het dagelijks leven 

Deze functies vertalen zich in algemene wiskundige competenties die ervoor iedereen toe doen en die tot 
ver buiten de grenzen van de wiskunde hun dienst bewijzen: rekenvaardigheid en formulegevoeligheid, 
gebruiken van heldere wiskundetaal, probleemoplossend denken, logisch redeneren en computationeel 
denken, abstraheren, ordenen en groeperen en verantwoord gebruik maken en interpreteren van 
statistiek. 

1.2. De algemene doelstelling 
Een gezonde STEM-geletterdheid van de burgers en voldoende kenniswerkers met een STEM-vorming zijn 

noodzakelijk voor de ontwikkeling van een democratische kennismaatschappij met een 

technologiegedreven, lerende economie. Natuurwetenschappen, techniek, techniek en wiskunde zijn 

verweven kennisgebieden, weliswaar met elk hun eigen vooruitgang en revoluties. Ze beïnvloeden elkaar 

bovendien in hun ontwikkeling. Bovenal is STEM verbonden met alle aspecten van ons leven en kan het een 

bijdrage leveren aan de grote uitdagingen van de mensheid: energie, mobiliteit, digitalisering, gezondheid. 

Zowel de STEM-professionals als technologiegebruikers, komen dan ook in aanraking met (ethische) 

aspecten van STEM. 

Kwaliteitsvol STEM-onderwijs ten behoeve van een versterkte STEM-geletterdheid: 

 voorziet een onderwijsaanbod dat aansluit op het niveau van de leerlingen en houdt rekening met het 

feit dat leerlingen een verschillende achtergrond hebben. 

 steunt op een doelgericht, gradueel en evenwichtig opgebouwd aanbod, afgestemd op de realisatie 

van de maatschappelijke opdracht. 

 omvat een evaluatiepraktijk waarbij leerlingen kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes kunnen 

(aan)tonen, deels via functionele opdrachten. 

 laat leerlingen toe om kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de verschillende 

STEM-leergebieden en -domeinen geïntegreerd aan te wenden. 

 maakt aansluiting tussen leerproces en -product binnen de schoolse setting enerzijds en werkproces en 

-product binnen de setting van STEM-beroepen anderzijds 

 zet een aantal specifieke leerprocessen zoals onderzoekend, probleemoplossend en creatief denken in 

gang. 

 geeft expliciet aandacht voor het toepassen van ontwerpvaardigheden (brainstormen, onderzoeken, 

ontwerpen, testen, verbeteren) binnen een ontwerpproces. 
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 stimuleert samenwerkend leren waarbij het team en het individu samen verantwoordelijk zijn voor 

proces en product. Dit gaat samen met instructie in en training van relevante sociale vaardigheden. 

 faciliteert leerlingen bij het functioneel aanwenden van diverse media en technologische hulpmiddelen 

(al dan niet op eigen initiatief). 

 steunt op een ruime beschikbaarheid van hedendaagse media en technologie, met een zo open 

mogelijke toegang voor alle onderwijsparticipanten. 

Het STEM-aanbod in de 1ste graad situeert zich in dan ook het kader van het studiekeuze bekwaam maken 

van onze leerlingen op het einde van deze 1ste graad. Leerlingen dienen een duidelijk beeld te krijgen met 

betrekking tot het belang van STEM-geletterdheid. Tegelijkertijd dient dit gekoppeld te worden aan eigen 

interesses en kwaliteiten ifv mogelijke studierichtingen in de volgende graden. Dit betekent concreet dat 

leerlingen moeten ontdekken in welke disciplines ze geïnteresseerd zijn, op welke domeinen of 

competenties ze kunnen excelleren, waarvoor ze gemotiveerd zijn, of ze een voorkeur hebben voor 

praktische, al dan niet abstracte benaderingen van leerinhouden … 

Tegelijkertijd laat het aanbieden van een STEM-leeromgeving in een diverse leerlingenpopulatie toe dat alle 

leerlingen (bijvoorbeeld door het opnemen van een rol) geconfronteerd worden met de mate waarin ze 

bepaalde competenties al dan niet hebben verworven, teneinde zich voor te kunnen bereiden op hun 

latere activiteiten in een gedifferentieerde leef- en werkomgeving. Talentontwikkeling dient dan ook als 

doelstelling van een STEM-leeromgeving opgenomen te worden. 

Teneinde tegemoet te komen aan de basisgedachte van de brede 1ste graad, dienen modules binnen het 

aanbod van STEM in de 1ste graad voldoende variatie te voorzien. Concreet omvat variatie het geïntegreerd 

aanbieden van zowel concepten als contexten uit verschillende kennisdomeinen. 

Bij de aanvang van de 2de graad maken de leerlingen een niet-bindende keuze met betrekking tot 

specialisatie en finaliteit. STEM-geletterdheid kan, ongeacht de keuze van de leerling, binnen de 2de en 3de 

graad, aan elke leerling aangeboden worden. De scholen kunnen zelf bepalen in hoeverre en op welke 

manier dit aangeboden wordt. 

Aangezien de matrixstructuur met betrekking tot de modernisering van het SO nog niet gekend is, en 

aangezien we de onderzoeksresultaten van het STEM@school-project afwachten, formuleren we hier nog 

geen aanbevelingen voor 2e en 3e graad. 

1.3. De didactiek 

Ontwerpprincipes van een STEM-leeromgeving voor de 1e graad 
De onderstaande principes omschrijven het inrichten van een STEM-leeromgeving. We willen hierbij 

geenszins raken aan de eigenheid van de individuele kennisdisciplines. Tegelijkertijd komt het aanbieden 

van STEM-inhouden het best tot zijn recht wanneer het niet gepercipieerd kan worden als een verdoken 

vorm van meer wetenschap, techniek of wiskunde. De doelstelling van een STEM-leeromgeving kan 

omschreven worden als het verwerven van een dieper inzicht in de samenhang tussen de verschillende 

disciplines, terwijl de vakdidactische eigenheid van elke afzonderlijke discipline behouden blijft. 

De centrale basisgedachte bij het ontwerpen van STEM-leeromgeving kan als volgt omschreven worden: 
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“STEM inhouden worden aangereikt via verschillende didactische methodes, waarbij er minstens 2 

componenten (vanuit de verschillende S-T-E-M componenten) geïntegreerd aangeboden worden, rekening 

houdend met de gelaagdheid en de principes van o.a. probleem- en projectgericht, ontwerpend en 

onderzoekend leren. Aandacht voor het realiseren van 21ste-eeuwse competenties blijft behouden. 

Interdisciplinariteit, integratie, en relevantie zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.” 

Een aangepaste STEM-didactiek 
STEM-onderwijs vereist een aanpak van ‘actief leren’. Leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend 
vermogen door een actieve, onderzoekende en samenwerkende rol op te nemen. Leerlingen gaan hierbij 
eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren, daarna trekken ze 
conclusies en stellen ze vervolgvragen. 

Tijdens het doorlopen van de didactische cyclus is continu aandacht voor reflectie. Zowel leerkrachten als 
leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe conceptuele kennis en vaardigheden zijn verworven. 

De aandacht voor onderzoekend, probleemoplossend, creatief en kritisch denken faciliteert een grondig 
inzicht in natuurwetenschappelijke, technologische en wiskundige concepten. 

Ongeacht de methode (onderzoekend leren, projectgericht onderwijs, ontwerpend leren …) die 

geselecteerd of geprefereerd wordt, is het uiterst belangrijk om in te spelen op de gelaagdheid van het 

containerbegrip ‘probleemgericht’. Het containerbegrip omschrijft een groter geheel dat bestaat uit 

“problem finding”, “problem shaping” and “problem solving”. 

Vooral het eerste begrip “problem finding” is weinig bekend. Het begrip betekent letterlijk het ontdekken 

van een probleem en speelt vooral in op inzichten in wat er, binnen een specifiek systeem, proces, 

ontwerp …, ontbreekt. 

Onderwijs speelt dikwijls sterk in op de laag “problem solving” en verliest daarbij alle voorafgaande 

aspecten. Momenteel bereiden we onze leerlingen voor door hun te trainen in het bedenken van 

oplossingen voor duidelijk gedefinieerde problemen, volgens duidelijke, en op voorhand gedefinieerde 

parameters. Het vraagt echter heel wat creativiteit om zelf de problemen te ontdekken en te definiëren 

binnen bestaande processen, systemen, ontwerpen … Wanneer het probleem duidelijk omschreven is, kan 

de oplossingsstrategie (meestal) vrij eenvoudig opgesteld worden. 

2. Plaats in het begeleidingsplan PBD 2015-2018 

In het begeleidingsplan PBD 2015-2016 staan ook voor het SO vier speerpunten centraal: leerbegeleiding, 
taal, schoolontwikkeling en curriculum. 

Onder ‘speerpunt curriculum’ zijn twee strategische doelen opgenomen: 

 Leraren secundair onderwijs slagen erin de leerplandoelen om te zetten in een krachtige 
onderwijspraktijk die rekening houdt met hun context. 

 De integratie van ICT neemt toe. 

Onder het eerste doel zijn een aantal effecten en strategieën geplaatst, waaronder specifiek voor STEM:  

 Leraren die een STEM-vak geven leggen verbanden met de andere STEM-vakken. 
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o Aandacht voor STEM-didactiek binnen de leerplanimplementatie van de 
STEM-vakken 

o Gebruik reflectie-instrument STEM (www.stemopschool.be) 

 Scholen geven vorm aan een STEM-aanbod. 
o Project STEM@school 
o Een inspiratiebrochure STEM in keuze-/complementair gedeelte 

Voor deze strategieën is volgende resultaatsindicatoren bepaald:  “Aantal scholen per cluster met een 
STEM-aanbod” 

3. Overzicht acties PBD SO schooljaar 2015-2016 STEM 

3.1. STEM@school onderzoeksproject: 
Het 4-jarig SBO – IWT onderzoeksproject stelt tot doel het ontwikkelen en valideren van een geïntegreerde 
STEM-didactiek. Omwille van de onderzoekbaarheid werden in eerste instantie inhouden uit wiskunde en 
fysica geïntegreerd aangeboden. 
 Het project richt zich tot leerlingen in de studierichtingen ‘wetenschappen’ en ‘industriële wetenschappen’ 
van de 2e graad. 
In het schooljaar 2016-2017 zal het 3de werkingsjaar opstarten.  
Scholen kunnen op verschillende manieren betrokken worden. Enerzijds ontwikkelen scholen, samen met 
de onderzoekers van KuLeuven en i.s.m. de medewerkers van de pedagogische begeleidingsdiensten, de 
nodige leermiddelen. Anderzijds worden deze leermiddelen uitgetest in deze ontwikkelscholen en in 
bijkomende testscholen. In totaliteit zijn 33 Vlaamse scholen betrokken. 

Gedurende het schooljaar 2014-2015 werd, door de ontwikkelscholen, gestart met het ontwikkelen van 
leermiddelen voor het 3e jaar. Tijdens het vorige schooljaar (2015-2016) werden de middelen voor het 4de 
jaar ontwikkeld. 

Testscholen konden vanaf vorig schooljaar met de ontwikkelde middelen aan de slag. 
Vanaf dit schooljaar zullen de leermiddelen voor het 4e jaar uitgetest worden. 

Voor GO! nemen volgende scholen deel: 

 Talentenschool Turnhout (ontwikkelschool en testschool) 

 Go Geel (ontwikkelschool en testschool) 

 KTA Brakel (testschool) 

 KA Centrum Oostende (testschool) 

 KAMSA (testschool) 

 KA Hasselt (testschool) 

 KTA Hasselt (testschool) 

3.2. Deelname aan lerende netwerken STEM: 
Vele scholen zijn reeds aan de slag gegaan met de implementatie van STEM. In veel gevallen hebben deze 
scholen zich geëngageerd in verschillende (regionale) netwerken. In dit kader hebben medewerkers van 
PBD zich geëngageerd binnen volgende netwerken: 

 Community of Practice (CoP): STEM in de 1e graad SO 
o initiatief HoGent – Arteveldehogeschool – Ugent 

 STEM lerend netwerk – Departement Onderwijs 

http://www.stemopschool.be/
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3.3. STEM- begeleidingsvragen (vraaggestuurd): 
In de eerste helft van het voorbije schooljaar werd de PBD door enkele scholen benaderd met de vraag tot 
informatie met betrekking tot STEM, of met de vraag tot ondersteuning bij de implementatie van STEM. 

Naar aanleiding van de uitwerking van een STEM-visie werden de scholen ondersteund vanuit de principes 
van goede STEM-didactiek. 

Volgende scholen werden hierbij ondersteund: 

• KA Eeklo 
• KA Zelzate 
• KA Vilvoorde 
• SIGO Lennik 
• Da Vinci Ronse 
• Tuinbouwschool Melle 
• Atheneum Pottelberg – Kortrijk 
• SGR Kempen 

3.4. Infosessie + Intervisietraject voor (startende) scholen 
Door een groeiende vraag naar ondersteuning werden deze vragen gebundeld en behandeld in een 
infosessie STEM@GO! (18 maart 2016). 

3.5. Deelname aan Europese initiatieven: 
Gezien STEM-onderwijs een belangrijke Europese en internationale pijler vormt voor educatieve 
instellingen, is het uitermate belangrijk om internationale tendensen op te volgen. Volgende initiatieven 
werden opgevolgd door medewerkers van PBD. 

 Scientix (EU) – STEM community voor leerkrachten 

 Jet-net (NL) – Jongeren technologie netwerk Nederland 

 Bezoek aan een Technasium (NL) 

 BETT (UK) – dé grootste educatieve technologiebeurs van Europa 

 ASE-conference (UK) – Association for Science Education 

4. Overzicht toekomstplannen PBD SO  

 FOCUS: Een digitaal consensogram wordt als tool gebruikt om te peilen naar beweegredenen mbt 
STEM en al dan niet gedragen/gedeelde visie in het werkveld. Hiertoe worden de GO!STEM-visie en 
algemene STEM-principes vertaald naar concrete stellingen op beleidsniveau, leerkrachtniveau en 
leerlingniveau. 

TIMING: Piloot eind oktober, operationeel eind november. Aanzet wordt gegeven door Wim 
Verreycken, finetunen gebeurt in de STEM-werkgroep met Luc Hellinckx als operationeel 
eindverantwoordelijke. 

 FOCUS: Het uitwerken van een document omtrent de implementatiestrategie, als logisch 
vervolgdocument op de visie. Hiervoor zullen we ons baseren op de uitgebreide matrix 
http://www.doe.in.gov/sites/default/files/ccr/stem-implementation-rubricv3.pdf 

http://www.doe.in.gov/sites/default/files/ccr/stem-implementation-rubricv3.pdf
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We integreren hierbij zoveel mogelijk de implementatiecriteria uit tussentijds onderzoek van 
STEM@school die toepasbaar zijn in ruimere context. Dit document beschrijft meteen per criterium de 
verschillende mogelijke implementatieniveaus. 

TIMING: Eerste versie begin november op basis van ‘sneuvelversie’ opgesteld door Luc Hellinckx. 
Bijsturing in STEM-werkgroep met als streefdoel operationele inzetbaarheid in het tweede semester van 
dit schooljaar. 

 Een inventaris van begeleidingsinitiatieven m.b.t. STEM binnen de PBD bestaat nog niet. We starten 
deze inventarisatie op binnen de reguliere clusterwerking en koppelen dit op termijn rechtstreeks aan 
de implementatiematrix (zie boven). Inventarisatie gebeurt door de STEM-specialisten binnen de 
clusters en wordt in het tweede semester gekoppeld aan de implementatiematrix. 
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