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Bijlage 1 Basisonderwijs 

 

1. Elementen voor concretisering van de visie 

1.1. De inhoud 
De fysische wereld staat centraal in ‘STEM-onderwijs’ en bevat de levende natuur, de niet-levende natuur 
en alle technische realisaties. De gerichtheid van kinderen op het ontdekken van die fysische wereld vormt 
de basis voor hun verdere ontwikkeling. Kinderen hebben recht op een krachtige leeromgeving die hen 
stimuleert in deze natuurlijke drang tot exploreren, onderzoeken en ontdekken. 

Om die fysische wereld te verkennen en te begrijpen werken we in het basisonderwijs aan inzichten, 
vaardigheden en attitudes m.b.t natuur, techniek en wiskunde. ‘STEM-onderwijs’ introduceert geen nieuwe 
inhouden in het basisonderwijs maar wil leerplezier en leereffect m.b.t natuur, techniek en wiskunde 
verhogen door bepaalde klemtonen in de didactische aanpak. In essentie gaat STEM over het opbouwen 
van wetenschappelijke, technologische en mathematische inzichten, concepten en praktijken (S, T & M) en 
het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen (E). 

1.2. De algemene doelstelling 
We willen in het basisonderwijs een basis leggen voor STEM-geletterdheid. 

STEM-geletterdheid is in het basisonderwijs een dynamische interactie van 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie op STEM-onderwijs: 
bijlage 1: BaO 

Pedagogische begeleidingsdienst 

Kennis 
• Wetenschappelijke concepten (WO-

natuur) (bv. inzichten i.v.m. 
natuurlijke verschijnselen zoals licht, 
opwaartse kracht, magnetisme, …) 

• Wiskundige concepten (vb hoek, 
verhouding, oppervlakte, omtrek , 
volume, ruimte, lengte, gewicht,  
temperatuur …) 

• Wiskundige procedures 
(bv. wiskundige oplossingsmethodes, 
controleren van variabelen (o.a. als-
dan relaties), wiskundige 
representatie in grafieken, schema’s, 
tabellen …) 

• Eigenschappen van materialen (WO-
techniek) 

• Technische principes (WO-techniek) 
 

Vaardigheden  
• Probleemoplossend vermogen 
• Ontwerp- en onderzoeksvaardigheden 

Problemen herkennen en vragen stellen 

Verwachtingen formuleren (voorspellen, toetsbare hypotheses 

opstellen) 

Bedenken en plannen van oplossingen in de vorm van een 

onderzoek of een ontwerp  

Uitvoeren van een onderzoek of een ontwerp  

Uittesten en evalueren van een ontwerp  

Gegevens verzamelen (o.a. door gericht observeren, door 

opzoeken) en vastleggen  

Analyseren en interpreteren (verwerken) van gegevens 

Conclusies formuleren (logisch verhaal op basis van de vraag en 

de bevindingen) 

Zoeken naar (alternatieve) verklaringen 

Bijsturen en verbeteren van een ontwerp (optimaliseren)  

Reflecteren op de aanpak van een onderzoek of een ontwerp 

Vastleggen van aanpak en resultaat 

Rapporteren en presenteren van bevindingen en aanpak 

• Rekenstrategieën, meten 
• Kunnen samenwerken 
• Durven je mening uiten en bereid zijn je mening bij te 

sturen op basis van dialoog met anderen 

Attitudes 

• Onderzoekende houding 
• Kritische ingesteldheid 
• Creativiteit 
• Samenwerkingsbereidheid 
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1.3. De didactiek 
De nood aan een ‘STEM-didactiek’ vertrekt vanuit de constatering dat de huidige didactiek er onvoldoende 
in slaagt om de interesse, motivatie en zelfvertrouwen voor wetenschap, techniek en wiskunde aan te 
wakkeren. Belangrijke concepten en ideeën worden immers nog te veel zonder experimenten, observaties 
en interpretaties aangebracht. Kinderen zien en maken geen verband tussen hun dagelijks leven en de 
leerinhouden op school. 

Het komt erop aan om m.b.t. de leergebieden ‘wiskunde’ en ‘wetenschappen en techniek’ meer in te 
zetten op: 

 Opbouwen van conceptuele inzichten.  
Niet zozeer het ‘weten’ maar het toepassen van kennis en inzicht is belangrijk. Kinderen moeten 
inhouden daadwerkelijk kunnen gebruiken en toepassen. Abstracte concepten (bv een verhouding, een 
breuk, een hoek, luchtdruk, overdracht, materie, energie, (eco)systeem, oorzaak en gevolg, patroon, 
duurzaamheid…)1 worden opgebouwd vanuit concrete ervaringen.  

 Levensecht leren2.  
Techniek, wetenschap en wiskunde heeft te maken met mijn dagelijks leven en heeft relevantie voor de 
maatschappij waar ik deel van uitmaak. STEM is er finaal op gericht om maatschappelijke en 
wetenschappelijke uitdagingen in samenhang te identificeren, onderzoekend op te lossen en erover te 
communiceren. In het basisonderwijs leggen we hiervoor al een basis door de kinderen contexten aan te 
bieden waardoor ze zich aangesproken voelen. We bieden relevante leerinhouden aan die aansluiten bij 
de interesses van de kinderen en waarmee ze actief aan de slag kunnen. We laten hen ontdekken welke 
rol wetenschappen, techniek en wiskunde vervullen in de moderne samenleving. 

 Momenten van integratie van de twee leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘wiskunde’.  
Onderwerpen vanuit techniek lenen zich gemakkelijk tot het integreren van elementen uit natuur en 
wiskunde. Onderwerpen uit natuur, zeker als ze gekoppeld worden aan sociale en maatschappelijke 
relevantie (bv. gezondheid, klimaatopwarming, waterzuivering, …)3 lenen zich gemakkelijk tot het 
integreren van elementen uit techniek en wiskunde. Kinderen leren op hun niveau dat maatschappelijke 
en wetenschappelijke uitdagingen innovatieve en creatieve oplossingen vragen die beroep doen op 
teamwerk en interdisciplinair werken/het hanteren van diverse invalshoeken. 

 
Onderzoekend leren, ontwerpend leren en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (de combinatie van beide)  
schuiven we voor het basisonderwijs naar voor als een krachtige didactische aanpak die een basis kan 
leggen voor STEM-geletterdheid. Daarnaast blijven uiteraard nog andere didactische methodes (directe 
instructie, model-leren, systematische oefeningen, …) belangrijk, afhankelijk van de specifieke doelen 
wiskunde, techniek en natuur.4  Zeker wat betreft het opbouwen van wiskundige concepten en aanleren 
van wiskundige vaardigheden is voldoende aparte systematische aanpak noodzakelijk (maar dan liefst 
zoveel mogelijk vanuit de principes van contextrijk en levensecht leren).  

                                                           

1
 Er bestaan veel ordeningen van conceptuele inzichten of kernconcepten van wiskunde, natuur en techniek. Voor 

natuur en techniek is bijvoorbeeld de volgende ordening een interessante: 
http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=2&supportId=2541  
2
 In de literatuur spreekt men over ‘contextgericht onderwijs’ 

3
 In onze visie op wereldoriënterend onderwijs stellen we ‘mens en maatschappij’ als centraal domein. Wanneer we 

activiteiten, thema’s of projecten uitwerken waarbij techniek en natuur centraal staan (met toepassing van 
wiskundige concepten en procedures) besteden we aandacht aan persoonsvormende, sociale en maatschappelijke 
aspecten. In het STEM-kader spreekt men over ‘toekomstverkennende thema’s’ 
4
 Bijvoorbeeld leerplandoel WO 3.2.5.2 “Een aantal organen die betrokken zijn bij de ademhaling, spijsvertering en 

bloedsomloop lokaliseren en benoemen (bijv. longen, hart, slokdarm, maag, darmen, slagaders, aders …).” is moeilijk 
via onderzoekend leren te realiseren. 

http://www.ecent.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=2&supportId=2541
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1.3.1. Realistisch probleem of uitdaging 
Bij onderzoekend leren, ontwerpend leren en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ krijgen kinderen een 
realistisch probleem of uitdaging uit de ‘fysische wereld’ voorgeschoteld of brengen ze dit zelf aan. De 
uitdaging sluit aan bij hun interessesfeer. De oplossing van het probleem/de uitdaging vergt 
probleemoplossend vermogen, onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, samenwerking en communicatie en 
domeinspecifieke kennis van natuur, techniek en wiskunde. 

Bijvoorbeeld: “Maak een parachute die zo lang mogelijk zweeft.” 

 WO-techniek (de ‘T’ in STEM): de kinderen bedenken en kiezen ideeën om de parachute vorm te geven 
en maken een ontwerp van de parachute. Hierbij maken de kinderen keuzes obv… Het ontwerp wordt 
getest en geëvalueerd o.b.v. de vooropgestelde criteria (bv. zo lang mogelijk zweven).  
= ontwerpen 

 WO-natuur (de ‘S’ in STEM): de kinderen hebben wetenschappelijke inzichten nodig, zgn. concepten, 
zodat hun ontwerp kan voldoen aan de vooropgestelde criteria (zo lang mogelijk zweven). Allerlei 
vragen dringen zich op: “Hoe groot moet het oppervlak van de parachute zijn? Welk materiaal gebruiken 
de kinderen het best? Speelt het gewicht aan de parachute een rol? Moeten de touwtjes lang zijn? …” 
Om een antwoord te krijgen op deze vragen, gaan de kinderen zelf op onderzoek uit, bv. i.v.m. 
luchtweerstand: Zweeft de parachute langer bij een groot oppervlak of kiezen de kinderen beter voor 
een klein oppervlak? “  
= onderzoeken  

 Wiskunde (de ‘M’ in STEM): de kinderen hebben wiskunde (meten, relaties leggen …) nodig bij het 
ontwerpen en onderzoeken, bv.:  Meten en berekenen van het oppervlak van de parachute, meten van 
de tijd tijdens het testen van de parachute waarbij de kinderen het gemiddelde berekenen van de 
verschillende pogingen… 

  Engineering5 (de ‘E’ in STEM): de kinderen gebruiken de S, T en M om het probleem op te lossen. Ze 
sturen hun ontwerp telkens bij o.b.v. hun bevindingen vanuit de onderzoekjes. Zo verbeteren ze hun 
ontwerp, zodat het voldoet aan de vooropgestelde criteria.    

1.3.2. Onderzoekend en ontwerpend leren 
Bij onderzoekend leren6 vertrekken kinderen, liefst in groepjes (samenwerkend leren7), van een 
onderzoeksvraag (bv “Waarom groeien de bloemen die we plantten voor Moederdag niet allemaal even 
snel?” “Waarvoor zorgt ei in een pannenkoek?”…) doen een voorspelling/hypothese, stellen een 
experiment op en voeren dit uit, verzamelen data vanuit gerichte waarneming, formuleren conclusies en 
communiceren. Onderzoekend leren doet beroep op wetenschappelijke (natuurkundige) concepten,  
wiskundige procedures, onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend vermogen. Essentieel voor 
onderzoekend leren is een onderzoekende houding die ook binnen andere domeinen van wereldoriëntatie 
kan gestimuleerd worden (we denken hierbij bijvoorbeeld aan het werken met onderzoekskringen).  

Bij ontwerpend leren vertrekken kinderen, liefst in groepjes (samenwerkend leren) vanuit een probleem of 
behoefte (bv “We willen een knikkerbaan bouwen die kleine en grote knikkers sorteert in aparte banen”), 

                                                           

5
 De E van Engineering beschouwen wij in het basisonderwijs enerzijds als het inzetten van wetenschappelijke (S), 

technologische (T) en wiskundige (M) inzichten om een levensecht probleem op te lossen (E) en anderzijds als 
onderdeel van het technisch proces: het verbeteren van het ontwerp op basis van evaluatie. 
6
 Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een positief effect van onderzoekend leren op conceptueel 

inzicht, wetenschappelijke procesvaardigheden en positieve houding t.a.v. wetenschap (zie Van Houte, H, Merckx, B, 
De Lange, J, De Bruyker, M (2013) Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek. Leerlingen stimuleren voor STEM) 
7
 Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen op een positief effect van samenwerkend leren op conceptueel 

inzicht bij STEM-leergebieden en op motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen 
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maken een ontwerp, realiseren het ontwerp, nemen het technisch systeem in gebruik en evalueren het. 
Ontwerpend leren doet beroep op technische principes, wiskundige procedures, wiskundige concepten, 
technische vaardigheden en probleemoplossend vermogen. 

Zowel onderzoekend leren als ontwerpend leren kent zijn eigen dynamiek en geleidelijke opbouw (van een 
deel van de cyclus naar de gehele cyclus, van veel begeleiding naar weinig) en beide zijn belangrijke 
bouwstenen voor STEM-geletterdheid. 
De combinatie van beide levert een sterke aanpak om tot een basis voor STEM-geletterdheid te komen. 

Onderzoekend en ontwerpend leren8 zien we als een combinatie van het doorlopen van een technisch 
proces en het opzetten van een onderzoekscyclus. Na de fase van het verkennen van het probleem of de 
behoefte volgt de fase van het ontwerp. In deze fase kan een onderzoekscyclus ingelast worden wanneer 
kinderen op gebrek aan kennis stoten m.b.t bijvoorbeeld eigenschappen van materialen of natuurlijke 
verschijnselen. 

Onderzoekend en ontwerpend leren maakt het mogelijk om 

 de vragende en kritische ingesteldheid van kinderen te stimuleren. Kinderen leren om hun eigen mening 
in vraag te stellen en te herzien, leren om informatie niet meteen als juist te bestempelen, maar zich 
hierbij vragen te stellen zoals "Hoe komt dat?", "Waarom is dat zo?", "Hoe kan ik daar meer over te 
weten komen?”, ‘Hoe kan ik dat oplossen?” …  

 kinderen te stimuleren tot actief onderzoeken en ontwerpen. Kinderen leren gericht waarnemen met al 
hun zintuigen, leren verbanden leggen tussen variabelen, leren een onderzoek plannen en uitvoeren, 
leren oplossingen bedenken voor een probleem …  

Bij onderzoekend en ontwerpend leren gaat het om het stimuleren van onderzoeks- en 
ontwerpvaardigheden die leiden tot een onderzoekende houding en niet om het aanbrengen van 
encyclopedische kennis of louter leuke proefjes doen. Op basis van vragen vindt exploratie en onderzoek 
plaats en worden kennis, vaardigheden en attitudes door de leerling zelf actief opgebouwd. Bij 
onderzoekend en ontwerpend leren geeft de leerkracht de kinderen in een geleidelijke opbouw meer  
ruimte om zelf kennis te verwerven. Onderzoekend en ontwerpend leren moet gezien worden als een 
beredeneerde speelruimte waarbij de leerkracht zich voortdurend moet afvragen: wat geef ik prijs en wat 
nog niet? 
Onderzoekend en ontwerpend leren sluit vooral aan bij volgende bouwstenen van het leerplan 
wereldoriëntatie: 

 Bouwsteen 5: Beleving en verwondering centraal stellen 

 Bouwsteen 6: Vragen, interesses en talenten als uitgangspunt nemen 

 Bouwsteen 7: Actief, interactief en constructief leren mogelijk maken 

 Bouwsteen 10: ‘Mens en maatschappij’ als centraal referentiepunt nemen 

1.3.3. Pijlers voor onderzoekend en ontwerpend leren 

 Betekenisvolle contexten stimuleren verwondering over de wereld en zetten aan tot onderzoeken.  
De leerkracht creëert kansen voor kinderen om zich te verwonderen over de wereld om hen heen vanuit 
contexten die hen aanspreken en aanzetten tot greep willen krijgen op die wereld. De leerkracht brengt 
bijvoorbeeld authentiek materiaal mee naar de klas, trekt de wijde natuur in, gaat op bedrijfsbezoek, 
vertrekt vanuit een verwonderingsproef, een verhaal, een alledaagse, herkenbare gebeurtenis… 

                                                           

8
 In de literatuur spreekt men over ‘ontwerp-gebaseerde wetenschap’ 
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Binnen die contexten komen wetenschappelijke concepten aan bod (bv drijven/zinken als leerinhoud 
komt aan bod in een opdracht m.b.t. het maken van een bootje). 

 Denk- en doevragen dagen uit tot onderzoeken en ontwerpen en het zoeken naar een manier om het 
onderzoek/ontwerp uit te voeren. 
De leerkracht stelt denk- en doevragen zodat kinderen worden aangezet tot:   

 nadenken over een manier (methode) om tot een oplossing te komen: bv. “Hoe kunnen we deze 
vraag oplossen?” 

 voorspellen: bv. “Wat zijn mogelijke oplossingen?”, “Wat zal er gebeuren?” 

 handelen én nadenken over hun aanpak en bevindingen: “Wat doen jullie?”, “Waarom doen jullie dit 
zo?”, “Wat gebeurt er?”, “Hoe komt dit?”, “Kunnen jullie dit nog op een andere manier?” … 

 Systematisch onderzoeken: gegevens worden systematisch verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd. 
De leerkracht stimuleert de kinderen tot het verzamelen van gegevens op basis van de gekozen 
oplossingsmethode. Vanuit deze gegevens trachten ze door middel van analyse en evaluatie een 
antwoord te vinden. Dit vraagt een systematische aanpak die aangeleerd moet worden (nauwkeurig 
waarnemen, meten, registreren, zoeken naar verklaringen d.m.v. opstellen van tabellen, grafieken, 
schema’s, veranderen van slechts één onderzoeksvariabele bij een experiment…) 

 Reflectie en interactie vinden voortdurend plaats. 
De leerkracht zet de kinderen aan tot dialogeren voor, tijdens en na het onderzoek/ontwerpproces. 
Hierbij gaat de aandacht naar reflecteren op wat ze doen en denken alsook naar het evalueren van hun 
bevindingen. 

1.4. De STEM-leerkracht, de STEM-school 
Om op school een krachtige STEM-leeromgeving te kunnen uitbouwen, zijn volgende elementen nodig: 

De leerkracht: 

 heeft inzicht in het eigen niveau inzake wiskunde, techniek en natuur en wil zich hierin verder 
bekwamen, 

 heeft inzicht in de didactische mogelijkheden om wiskunde, techniek en natuur te integreren en wil zich 
hierin verder bekwamen, 

 heeft voldoende durf en zelfvertrouwen op gebied van wiskunde, techniek en natuur, 

 durft mee, samen met de kinderen, onderzoeker en ontwikkelaar zijn, 

 kan zien waar in de wereld rondom ons wetenschap, wiskunde en techniek te ontdekken valt, 

 kan dagdagelijkse contexten gebruiken als inspiratie en uitdaging om sTEMmig en leerplandoelgericht 
aan de slag te gaan, 

 speelt in op de noden van de kinderen, 

 staat open voor technologische vernieuwingen, 

 is bereid om samen te werken. 

De school: 

 heeft een eigen STEM-visie, als onderdeel van haar eigen visie op leren, 

 maakt afspraken over een doorgaande leerlijn en het vastleggen van kennis en inzichten bij de kinderen, 

 maakt afspraken over de nodige materialen, bronnen en infrastructuur, 

 heeft binnen het professionaliseringsbeleid aandacht voor STEM, 
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 zet talenten van leerkrachten en externen in (bv. techniekcoach die STEMcoach wordt, betrekken van 
ouders en experten…),  

 maakt het mogelijk dat de omgeving van de school betrokken wordt (bv bedrijfsbezoek, naburige school 
met atelier, natuurkundige verschijnselen/technische  principes in de omgeving ontdekken…). 

2. Plaats in het begeleidingsplan PBD 2015-2018 

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

Onder ‘speerpunt curriculum’ zijn twee strategische doelen opgenomen: 

 Leraren basisonderwijs slagen er in toenemende mate in de leerplandoelen om te zetten in een 
krachtige  onderwijspraktijk die rekening houdt  met hun context 

 Basisscholen evolueren in groeiende mate naar een kwaliteitsvolle evaluatie- en rapporteringspraktijk. 

Onder het eerste doel zijn een aantal gewenste effecten geplaatst, waaronder specifiek voor STEM:  
“Een toenemend aantal scholen is gesensibiliseerd om meer mogelijkheden te creëren voor kinderen om 
zich actief te oriënteren in STEM-gerichte leergebieden: goesting in wetenschappen, goesting in techniek, 
goesting in wiskunde.” 

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

 De PBD ontwikkelt een visie op kwalitatief STEM-onderwijs 

 STEM traject NAS-PBD ‘van techniekcoach naar STEM-coach’ 

Onder het eerste doel zijn een aantal resultaatsindicatoren geplaatst, waaronder specifiek voor STEM:  

“Scholen ontwikkelen activiteiten rond wetenschappen, techniek en wiskunde, afgestemd op de 
aanbevelingen van de visietekst rond kwalitatief STEM-onderwijs.” 

3. Overzicht acties 

3.1. COP STEM voor de basis 

 'Stem voor de basis' is een project van het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen (ENW) van de AUGent 
(ism andere ENW's), opgestart in mei 2014 (en loopt nog tot eind 2015). Kent vanaf maart 2016 een 
vervolg met STEM+ 

 Deelnemers: PBD GO! BaO + de andere begeleidingsdiensten + lerarenopleiders + leerkrachten. 

 Doel: in een lerend netwerk komen tot een visie en mogelijke didactiek voor STEM in het 
basisonderwijs; uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. 

 Op 23 oktober 2015 was er een studiedag van het departement die door CoP STEM (dus ook PBD GO! 
BaO) was voorbereid (meer dan de helft van de gepresenteerde praktijkvoorbeelden kwamen van GO! 
scholen; grote deelname van GO! leerkrachten).  

3.2. Limburg: ontdek techniektalent 

 Wat? http://www.limburg.be/Limburg/pers/2015-04-30-Spelenderwijs-talent-voor-techniek-ontdekken-
Limburgs-provinciebestuur-sluit-samenwerkingsakkoord-met-Lego.html 

http://www.limburg.be/Limburg/pers/2015-04-30-Spelenderwijs-talent-voor-techniek-ontdekken-Limburgs-provinciebestuur-sluit-samenwerkingsakkoord-met-Lego.html
http://www.limburg.be/Limburg/pers/2015-04-30-Spelenderwijs-talent-voor-techniek-ontdekken-Limburgs-provinciebestuur-sluit-samenwerkingsakkoord-met-Lego.html
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 56 GO!-basisscholen zijn ingestapt. Ze staan onder begeleiding van 8 ankerscholen secundair onderwijs 
die zich mogen profileren als Lego-education school. PXL leidt deze secundaire scholen op.  

 Opvolging en kwaliteitsbewaking gebeurt door PBD GO! Bao, cluster Limburg. Dit resulteerde o.a. in 
bijsturing: enkel die scholen die voldoende sterk staan op vlak van techniek volgen lego-education. De 
anderen werken met techniektorens (traject 3 in het begeleidingstraject van PBD) 

3.3. Begeleidingstraject STEM 

 Per provincie zijn een vijftal scholen ingestapt in het begeleidingstraject STEM. Per school nemen één of 
twee leerkrachten (STEM-coach) deel samen met de directeur.  

 In de voorbereiding van het traject was er samenwerking tussen GO! en OVSG 

 Stap 1: 
- Voorstelling van het traject door de regiobegeleider en intakegesprek 
- Bespreking van de visietekst STEM BaO met het schoolteam 
- Deelname aan de studiedag 23 oktober 2015 met daarna terugkoppeling naar het schoolteam 

 Stap 2: 
- Sessie over integreren van onderzoekend leren en ontwerpend leren, integreren van wiskundige 
vaardigheden en het uitwerken van een leerlijn mbt technische principes/natuurlijke 
verschijnselen/kennis van materialen, dit alles aan de hand van concrete materialen door werkgroep 
STEM uitgewerkt 
- Schoolopdracht: uitwerken van enkele lesactiviteiten aan de hand van de ondersteunende didactische 
materialen 
- Feedback door werkgroep STEM op de lesactiviteiten 

 Stap 3: 
- Sessie over ‘STEM en bedrijfsbezoek’ (nadruk op verkennen van aspecten van de leerlijn in een bedrijf, 
op veiligheid, …) 
- Per regio gaan de scholen op bedrijfsbezoek met één klas met verwerking achteraf 

 Stap 4: 
- Apotheosemoment in huis van het GO!: voorstelling en uitwisseling 
- Alle door PBD en school ontwikkelde materialen zullen verzameld worden en digitaal toegankelijk 
gesteld worden voor alle GO! basisscholen 

3.4. Betrokkenheid team BaO en afstemming SO 

 Per cluster PBD GO! BaO is één pedagogisch begeleider vertegenwoordigd in de werkgroep STEM. 

 De werkgroep superviseert het begeleidingstraject STEM, werkt aan de visietekst STEM BaO en is het 
platform waar de inzichten uit oa CoP STE en ervaringen in begeleiding van scholen worden 
teruggekoppeld. 

 Terugkoppeling naar ganse team BaO en planning voor volgend schooljaar wordt voorzien.  

 Ad hoc is er afstemming met de collega’s SO. 

4. Overzicht toekomstplannen  

In het schooljaar 2016-17 blijven de lopende acties rond Techniek en STEM van kracht.  

Parallel wordt in het schooljaar 2016-17 met een projectgroep (Jan Beerten, Michel Broux, Alain Clits, Ben 
Jacobs en Hugo Vandenbroucke) een professionaliseringsinitiatief uitgewerkt waarin alle opgebouwde 
expertise samenkomt in een geïntegreerd en modulair traject voor scholen en scholengemeenschappen. 
Vanuit de projectgroep worden de collega’s/specialisten techniek en STEM van de PBD meegenomen. 
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Het traject omvat: 

- voorbereidende modules (voor scholen die het leerplan techniek nog onvoldoende hebben 

geïmplementeerd) 

- kernmodules rond STEM en onderzoekend leren (van kleuterschool tot het 6de leerjaar) gekoppeld 

aan ondersteuning van de implementatie op de klasvloer  

- uitbreidingsmodules: bvb. breed evalueren van STEM-activiteiten, computational thinking, … 

- mogelijkheden tot ondersteuning binnen netwerken op scholengemeenschapniveau (collegiale 

uitwisseling, intervisie). 


