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1. STEM is een hype, die vooral economische belangen dient.

2. Implementatie van STEM vereist professionalisering van 

leraren(opleiders).

3. STEM is voor een STEM-leerkracht.

4. Implementatie van STEM vormt het antwoord op uitdagingen rond 

gelijke kansen.

5. Implementatie van STEM is in iedere school noodzakelijk.

www.menti.com

http://www.menti.com/


STEM is een hype, die vooral economische belangen dient.



- Hoe kunnen we STEM-onderwijs vormgeven in de basisschool? 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen betrokken zijn bij STEM-onderwijs? 
Hoe kunnen we STEM-onderwijs inzetten voor hun totale ontwikkeling? 

LEERGEMEENSCHAP: WAAROM?



Implementatie van STEM vereist 

professionalisering van leraren(opleiders).



LEERGEMEENSCHAP: WIE?



LEERGEMEENSCHAP: DOELEN? 
 Praktijkverhalen & onderzoeksprojecten zorgen 
voor noodzakelijke inhoudelijke input binnen de 
leergemeenschap. 

Enkele voorbeelden van projecten:  



LEERGEMEENSCHAP: RESULTATEN?



STEM is voor een STEM-leerkracht.



www.stembasis.be

STEM VOOR DE BASIS 

http://www.stembasis.be/


STEM IN DE LERARENOPLEIDING

Hoe komt STEM aan bod in jouw werkcontext (bv. 

lerarenopleiding, pedagogische begeleiding, …)?

Wordt er een klemtoon gelegd?  

Is dit afhankelijk van de opleiding 

(bv. kleuter- of lager onderwijs)? 



STEM VOOR DE BASIS 

www.onderzoekendleren.be

http://www.onderzoekendleren.be/


STEM & ONDERZOEKEND LEREN



STEM-DIDACTIEK VIA CASES
Didactiek van ‘onderzoekend leren’ voor STEM-
onderwijs in de leraren-opleiding via cases  

= praktijkvoorbeelden die gekoppeld 
worden aan theorie uit (vak)didactiek 
via bijhorende analysetaken

- Pijlers voor de leraar

- Kerncomponenten voor de leerlingen

(Dejonckheere, Vervaet, Van De Keere, 2016)

filmfragmenten van klassituaties 
(≠ good practices)

analyses (feedback deskundigen 
≠ modelantwoorden)



STEM-DIDACTIEK VIA CASES

Inzetbaar binnen het competentiegerichte curriculum van de lerarenopleiding.

Diversiteit in aanpak door: 

• Gradatie van begeleiding

• Complexiteit van de opdrachten

• Verschuiving van analyse naar reflectie

Klein groepje leerlingen; focus op vraagstelling Volledige klasgroep



STEM-DIDACTIEK VIA CASES 

Effectief?  In welke mate heeft een student aandacht voor de didactiek die hij/zij gebruikt in de 
klas, de eigen competenties of de competenties van de leerlingen? 

Studie met vragenlijst met aandachtsfactoren
(studenten kleuteronderwijs): 

Na afloop van de sessies steunend op case-based learning
doet er zich een verschuiving voor naar meer aandacht voor 
competenties van leerlingen. 

In het kader van onderzoekend leren is dit een belangrijke 
voorwaarde om een goed leerproces te kunnen 
garanderen.



STEM IN DE LERARENOPLEIDING

Hebben jullie al gewerkt met cases? Wat zijn jullie 

ervaringen? 

Hoe werken jullie aan STEM-

didactiek in jullie werkcontext? 



Implementatie van STEM vormt het antwoord op 

uitdagingen rond gelijke kansen.



Samenwerking

Assessment

Eigenaarschap

Eigenwaarde

Integratie

Eigenheid

STEM+

www.stembasis.be

http://www.stembasis.be/


STEM+ SLEUTELS

EIGENWAARDE
het gevoel hebben dat je iets waard bent

Eigenwaarde

STEM staat of valt met de ontwikkeling van een gevoel van 
eigenwaarde. Kinderen moeten kansen krijgen tot bevestiging 

van hun eigen kunnen, zodat ze het gevoel kunnen ontwikkelen 
dat ze iets waard zijn. 

Ook de eigenwaarde van leraren speelt een cruciale rol binnen 
STEM-onderwijs: zij moeten STEM vorm kunnen geven zonder 

angst om te falen. 



STEM+ SLEUTELS

EIGENHEID
benutten van de unieke leeromgeving (kinderen, leraar, schoolomgeving) 

Eigenheid

Ieder kind, iedere leerkracht en iedere schoolomgeving draagt 
een eigenheid in zich die bepalend is voor het schooleigen 

STEM-onderwijs .

STEM kan slechts ieder kind bereiken indien we kinderen 
benaderen op basis van hun noden, sterktes, … en rekening 
houden met hun socio-culturele achtergrond, hun gender, …

Leraren moeten de kans krijgen om STEM-onderwijs vorm te 
geven vanuit hun interesses, passies, ... waarbij ze de unieke 

schoolomgeving benutten als gedeelde context van alle 
kinderen op school. 



Goed STEM-onderwijs krijgt vorm op basis van eigen keuzes, 
ideeën, oplossingsstrategieën, … 

Tijd en ruimte moeten worden vrijgemaakt zodat kinderen zelf 
betekenis kunnen geven aan hun leren. Vanuit het opnemen 

van verantwoordelijkheid kan zo een actieve en kansrijke 
betrokkenheid ontstaan. 

Dit geldt ook voor de leraar die moet kunnen genieten van 
voldoende vrijheid om vorm te geven aan zijn eigen/haar eigen 

STEM-onderwijs.  

STEM+ SLEUTELS

EIGENAARSCHAP
het gevoel hebben dat je actief betrokken bent

Eigenaarschap



STEM+ SLEUTELS

INTEGRATIE
STEM is geen eiland

Indien we STEM-onderwijs willen voor alle kinderen, dan 
mogen we STEM niet beschouwen als een losstaand vakgebied.

STEM-onderwijs gaat immers hand in hand met diverse 
leergebieden, zoals beweging, taal, beeld, … Oog hebben voor 

deze relatie helpt kinderen enerzijds om deel te nemen aan 
STEM-onderwijs en anderzijds kan STEM-onderwijs ook 

optreden als hefboom voor andere leergebieden, zeker omwille 
van de concreet-aanschouwelijke aanpak die centraal staat.

Integratie



STEM+ SLEUTELS

ASSESSMENT
evalueren om het leerproces te ondersteunen

Assessment

STEM-onderwijs vraagt om een focus op het leerproces. 
Begeleiden en ondersteunen staat centraal. 

Een openheid rond evalueren waarbij kinderen een actieve rol 
vervullen is noodzakelijk. Op die manier krijgt het kind 

waardevolle feedback en kan het zijn eigen referentiekader 
aftoetsen om het eigen leerproces mee vorm te geven. 

Ieder kind krijgt op die manier de mogelijkheid om te groeien 
vanuit eigen sterktes en noden. 



STEM+ SLEUTELS

SAMENWERKING
leeromgeving vorm geven in verbondenheid

Samenwerking

STEM-onderwijs wordt samen vormgegeven. In de klas en op 
de school worden de krachten gebundeld. Samenwerking wordt 

ook gezocht met ouders en externen omwille van hun 
verrijkende expertise. 

Een brede gedragenheid van STEM-onderwijs, waarin het 
leerproces centraal staat, vormt hiervoor een cruciale 

voorwaarde.  



STEM+

Samenwerking

Assessment

Eigenaarschap

Eigenwaarde

Integratie

Eigenheid



DE LEERGEMEENSCHAP VS. VLOR-ADVIES BAO

• Een basisschool is een school op maat van kinderen 
• Een basisschool werkt ontwikkelingsgericht 
• Diversiteit als kracht 
• Een geïntegreerde aanpak als fundament 
• Een lerend team dat verantwoordelijkheden deelt 
• Het educatief partnerschap tussen school, leerling en ouder levert sterk werk 
• De basisschool en de buurt hebben elkaar veel te bieden 
• Het basisonderwijs zorgt voor een brede vorming 
• Investeren in het basisonderwijs rendeert 
• Meer dan een zaak van onderwijs alleen

Samenwerking

Assessment

Eigenaarschap

Eigenwaarde

Integratie

Eigenheid

Welke raakpunten zijn er? 



Implementatie van STEM is in iedere school noodzakelijk.



De STEM+ sleutels vragen ook om een aanpak op schoolniveau.

Nieuwe focus op schoolontwikkeling
en duurzame implementatie

Visie en didactiek STEM+ sleutels

STEM+²



- Hoe kunnen we STEM-onderwijs vormgeven in de basisschool? 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen betrokken zijn bij STEM-onderwijs? 
Hoe kunnen we STEM-onderwijs inzetten voor hun totale ontwikkeling? 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat STEM-onderwijs een verhaal is van de school? 

STEM+²



STEM+²

Donderdag 09 november 2017 

13u00-16u30

Vrije basisschool De Vliegenier

Opperweg 8, 9890 Gavere-Semmerzake

Woensdag 22 november 2017 

09u00-12u30

Het talent Antwerpen

Juul Grietensstraat 8, 2140 Borgerhout


