
restricted

ONTWERPE
ND LEREN



restricted

TINE 
WIJNANTS

Educatief 
Medewerker 

Lager Onderwijs



restricted



restricted

Wat is STEM?

Waarom STEM?

Pijlers van goed STEM-onderwijs

Onderzoekend leren en Ontwerpend 
leren

8 Stappen van Ontwerpend Leren

STEM
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Wat is STEM?



restricted

Waarom STEM?
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STEM is meer dan 4 letters!
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Kwaliteitsvol STEM-onderwijs.... 
4 pijlers!

Geïntegreerd 

STEM-onderwijs

Onderzoekend Leren of

Ontwerpend Leren

Betekenisvolle 

situatie

Interactie
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Verschillende STEM-disciplines komen aan bod

Probleemstelling
Toepassing van kennis uit de verschillende STEM-Disciplines

Tijd! 

Geïntegreerd STEM-Onderwijs
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Onderzoekend leren
Cyclische aanpak

Wetenschappelijk onderzoek

Technische vaardigheden en/of wetenschappelijke kennis         
soms nodig om wetenschappelijke vraag te onderzoeken

Ontwerpend leren
Cyclische aanpak

Technische realisatie/ ontwerp

Wetenschappelijke kennis nodig om te ondersteunen

Onderzoekend Leren en Ontwerpend 
Leren
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Leefwereld van de kinderen

Begrensde leeractiviteit
Vergroot de veiligheid van de STEM-omgeving
Lkr = coach

Open leeractiviteit
Stimuleert creativiteit, kritisch denken, naar oplossingen                  

zoeken
Kinderen zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces
Lkr = kinderen aan het werk zetten
Focus is hier: Groei!!!!!

Betekenisvolle context
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Samenwerken
Rollen/ taakverdeling

Opnemen van verantwoordelijkheden

Communicatie
Discussie binnen de groep of met de lkr

Info opzoeken 
Techniek of wetenschap erbij halen om te ondersteunen

Visualiseren en presenteren

21e eeuwse vaardigheden

Interactie
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Wat is nodig??
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Probleemoplossend en creatief denken
Stimuleren door open opdrachten

Kritisch denken

Focus op groei!
Buiten de comfortzone durven gaan
Fouten durven maken

Ownership en zelfsturing 

Samenwerken en communicatie

Digitale geletterdheid

Wat is nodig bij de leerlingen?
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Leeromgeving waar leerlingen leren
Betekenisvolle uitdagingen

Samenwerken met collega’s

Kennis van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Leerproces van de leerlingen ondersteunen
Focus op groei!

Formatieve evaluatie a.h.v. evaluatiewijzers
Leerproces van de leerlingen sturen en in kaart brengen

Door leerlingen laten gebruiken om eigen leerproces in handen te nemen

Summatieve evaluatie van het eindresultaat
Onderzoekend leren: Wetenschappelijke inzichten

Ontwerpend leren: Eindproduct

Wat is nodig bij de leerkracht?
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STEM kan via op 2 manieren worden
ingevuld

Onderzoekend Leren 
Wetenschappelijke vraag is de basis 
van het STEM-project

Wetenschappelijk onderzoek

Technische vaardigheden en/of 
wetenschappelijke kennis zijn soms 
nodig om wetenschappelijke vraag te 
onderzoeken

Ontwerpend Leren
Technische uitdaging is de basis van 
het STEM-project

Technische realisatie of ontwerp

Wetenschappelijke kennis is soms 
nodig om technisch proces te 
ondersteunen
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EINDTERMEN

Wetenschap en techniek
Natuur

1.14. De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele 
eigenschappen aantonen
1.16. De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie 
nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en 
kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.

Milieu
1.22.De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun 
omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren

Techniek en samenleving
2.17. De leerlingen kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden;
2.18. De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende 
toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of 
schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.
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Wetenschap en techniek
Kerncomponenten van Techniek

2.1. De leerlingen kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen 
uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn
2.2. De leerlingen kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige 
technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of 
demonteren
2.3. De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt 
technisch systeem niet of slecht functioneert
2.4. De leerlingen kunnen illustreren dat sommige technische systemen 
moeten worden onderhouden
2.5. De leerlingen kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en 
verbeteren
2.6. De leerlingen kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer 
gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over 
natuurlijke verschijnselen
2.7. De leerlingen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in 
gebruik nemen, evalueren)

EINDTERMEN
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Wetenschap en techniek
Techniek als menselijke activiteit

2.9. De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, 
technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te 
doorlopen
2.10. De leerlingen kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch 
systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet voldoen
2.11. De leerlingen kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een 
technisch systeem
2.12. De leerlingen kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van 
een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten 
en met de beschikbare hulpmiddelen
2.13. De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap 
voor stap uitvoeren
2.14. De leerlingen kunnen werkwijzen en technische systemen vergelijken en 
over beide een oordeel formuleren aan de hand van criteria
2.15. De leerlingen kunnen technische systemen in verschillende 
toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of realiseren
2.16. De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te 

EINDTERMEN
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Wiskunde
Meten

2.2 De leerlingen kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de 
gebruikelijke maateenheden en kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze 
noteren en op verschillende wijze groeperen.
2.6 De leerlingen kunnen allerlei verbanden, patronen en structuren tussen en 
met grootheden en maatgetallen inzien en ze kunnen betekenisvolle 
herleidingen uitvoeren.
2.7. De leerlingen kunnen met de gebruikelijke maateenheden betekenisvolle herleidingen 
uitvoeren
2.8. De leerlingen kunnen schatten met behulp van referentiepunten
2.9. De leerlingen kunnen op een concrete wijze aangeven hoe ze de oppervlakte en de omtrek 
van een willekeurige, vlakke figuur en van een veelhoek kunnen bepalen
2.10. De leerlingen kunnen concreet aangeven hoe de inhoud van een balk wordt bepaald

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden
4.2 De leerlingen zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, 
procedures, met betrekking tot getallen, meten en meetkunde, zoals in de 
respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren in betekenisvolle 
toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas.
5.4 De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het 

oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen.

EINDTERMEN
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ICT 
Leren Leren

6.Houdingen en overtuigingen: De leerlingen kunnen op hun niveau 
leren met:
- nauwkeurigheid;
- efficiëntie;
- wil tot zelfstandigheid;
- voldoende zelfvertrouwen;
- voldoende weerbaarheid;
- houding van openheid;
- kritische zin.

Sociale vaardigheden
1.3De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
1.4De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
1.5De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding 
van een medeleerling meewerken.
1.6De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
3.De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder 
onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

EINDTERMEN
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1. KIES JE UITDAGING & BESCHRIJF JE VRAAG

werk met betekenisvolle contexten: creëer betrokkenheid

2. BESPREEK EN FORMULEER OPLOSSINGEN

stel denk- en doevragen: daag je team uit

interactie en reflectie: kennis laten maken met ideeën van anderen

3. KIES EEN OPLOSSING

stimuleer het systematisch tewerk gaan: waarom deze aanpak

4. PLANFASE: VAN OPLOSSING NAAR ONTWERP

reik denk- en doevragen aan: laat ze nadenken over hun strategie

geef ruimte voor interactie en reflectie: creëer dialoog

5. COMMUNICEER: VOORSTELLING FASE 1-4

6. DOE-FASE: MAAK JE ONTWERP

zorg voor betekenisvolle inbedding & stimuleer verwondering

stel denk- en doevragen: zet ze aan tot nadenen én handelen

reik handvaten aan voor systematisch werk: testen, evalueren, 

verbeteren

7. CONCLUSIE: DEFINITIEVE ONTWERP

zet aan tot interactie en reflectie: hoe samenwerken aan creatie

8. DIEN JE ONTWERP IN

DEEL I 10 maart - 21 april

DEEL II 22 april - 19 mei

FINALE 26 mei
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Taal, Leren Leren, Sociale vaardigheden: informatie verwerven, informatie ordenen, 
schrijven van een korte tekst, samenwerken 

Techniek als menselijke activiteit: een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, 
technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te 
doorlopen, bepalen van de technische vereisten van het technisch systeem

Behoefte of de uitdaging wordt gegeven

Leerlingen geven duidelijke omschrijving
Vanuit de kennis en behoefte die bestaat

Details

Bijkomende vragen stellen in groep

Beschrijf de behoefte of uitdaging
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Hoe technisch aanpakken?

Welke specificaties en voorwaarden?

In de plaats stellen van de eindgebruiker
om doel te bepalen

Elk idee is goed

Maak schetsen

Google

Brainstorm

Taal, Leren Leren, Sociale vaardigheden: kritisch nadenken, informatie ordenen, 
zich duidelijk uitdrukken

Techniek als menselijke activiteit: bepalen van de technische vereisten van het 
technisch systeem, ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem
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Kies een oplossing
Verschillende ontwerpen zijn mogelijk

Bespreek en vergelijk criteria
Specificaties

Benodigdheden

Haalbaarheid

Kostprijs

Tijdsbesteding

Milieu

Haalbare oplossing kiezen (ev. Stemming)

Werk uit met een ultieme schets of in een 
3D-tekenprogramma
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Taal, Leren Leren, Sociale vaardigheden: informatie ordenen, samenwerken 
Techniek als menselijke activiteit: bepalen van de technische vereisten van het 

technisch systeem; keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch 
systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de 
beschikbare hulpmiddelen; hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken

 ICT: ICT bij het voorstellen van informatie aan anderen

Kies een oplossing
Verschillende ontwerpen zijn mogelijk

Bespreek en vergelijk criteria

Haalbare oplossing kiezen (ev. Stemming)

Werk uit met een ultieme schets of in een 
3D-tekenprogramma
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Lkr bepaalt het globale tijdskader van het 
project 

Taakverdeling

A.h.v. schets of tekening:
Materiaal 

Tijdslijn

Vorm van de presentatie
Foto’s, TikTok-filmpje, tentoonstelling, blog, vlog, ....

Plan

 Sociale vaardigheden, Leren Leren: bij groepstaken leiding geven en onder leiding
van een medeleerling meewerken, taken en opdrachten plannen en organiseren

Mens en maatschappij: taakverdeling en planning in de tijd opmaken
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Eerste ontwerp = prototype

Tijdens het maken duiken problemen op
Leerkansen!

Noteer in logboek 

Doe de nodige aanpassingen 

Maak je ontwerp

 Leerhouding: nauwkeurigheid, efficiëntie, kritische zin
Techniek als menselijke activiteit: keuze maken bij het gebruiken of realiseren van 

een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en 
met de beschikbare hulpmiddelen; technische systemen in verschillende 
toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of realiseren; hygiënisch, 
nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken
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Ontwerp is klaar

Toets aan vooropgestelde criteria
Voldoet het aan de criteria?

Werkt het?  

Aanpassingen nodig? 

Wat loopt er mis? 

Hoe kan je dan oplossen?

Eventueel raad vragen bij andere groepjes

Test en evalueer

 Kerncomponenten van techniek: De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt 
dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert;

Techniek als menselijke activiteit: keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van 
een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en 
met de beschikbare hulpmiddelen
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Verwoord waarom je ontwerp (niet) werkt en 
welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Doorloop het proces opnieuw (stap 3 tot 7)

Extra criteria om het ontwerp nog te verbeteren?

Iedereen in de groep tevreden? Maakfase is 
afgelopen!

Verbeter je ontwerp

Taal, Leren Leren, Sociale vaardigheden: kritisch nadenken, informatie ordenen, 
zich duidelijk uitdrukken, samenwerken 

Kerncomponenten van techniek: De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt 
dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert

Techniek als menselijke activiteit: keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van 
een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en 
met de beschikbare hulpmiddelen
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 Leren Leren, ICT: informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen, 
ICT bij het voorstellen van informatie aan anderen, ICT om op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier te communiceren 

Stappen van het proces worden toegelicht in 
de presentatie

Aandacht voor taalgebruik!

DOEL:

Vastzetten opgedane kennis

Evaluatie van het proces

Zicht krijgen op het werk van de anderen

Communiceer/ presentatie van je ontwerp
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Beheersingsniveau
4 3 2 1

Stap 1:
Omschrijf
het probleem

De leerling beschreef het probleem goed en stelde
bijkomende vragen in de groep.

De leerling beschrijft het
probleem goed maar stelde
geen vragen.

De leerling kon het probleem niet
goed omschrijven maar werkte wel
mee in het proces.

De leerling begreep de vraag niet,
stelde geen bijkomende vragen.

Stap 2:
Brainstorm

Brainstorm had meer dan 3 ideeën met een duidelijke
link met de opdracht.

Brainstorm had meer dan 3
ideeën met meestal een
duidelijke link met de
opdracht.

Brainstorm had minder dan 3 ideeën
waarvan de helft met een duidelijke
link met de opdracht.

Leerling
had geen idee en stelde niets voor.

Stap3:
Kies een ontwerp

De leerling koos op basis van duidelijke criteria het
beste ontwerp en kon dit navertellen.

De leerling koos mee het beste
ontwerp maar stelde geen
duidelijke criteria voor.

De leerling koos mee het beste
ontwerp maar wist niet waarom.

De leerling droeg niet bij tot de
discussie over welk ontwerp het
beste zou zijn.

Stap 4:
Plannen
Verdeling taken

De leerling kende het materiaal en de bedoeling van
het ontwerp of het experiment. Hij/Zij was in staat de
verschillende stappen te onderscheiden en te
plannen. De taken waren duidelijk verdeeld en
opgeschreven. Iedereen in de groep kende zijn taak.

De taken waren duidelijk
verdeeld en opgeschreven
maar niet iedereen in de
groep kende zijn taak.

De taken waren niet duidelijk
verdeeld maar toch had iedereen
bijgedragen aan het project.

De taken waren niet duidelijk
verdeeld waardoor niet iedereen
wist wat ze moesten doen.

Stap 5:
Voer je ontwerp uit

De leerling vervulde zijn taak binnen de groep en hielp
anderen hun taak uit te voeren zonder bazig te zijn.

De leerling vervulde zijn taak
binnen de groep en hielp de
anderen maar bemoeide zich
teveel met andermans werk.

De leerling vervulde zijn taak binnen
de groep maar hielp de anderen
niet.

De leerling vervulde zijn taak binnen
de groep niet.

Stap 6:
Test en evalueer

Het ontwerp was origineel en voldeed aan de criteria. Het ontwerp werkte niet, maar
was origineel en voldeed aan
de criteria.

Het ontwerp werkte niet en de
verbetering had veel sturing nodig
van de leerkracht.

Het ontwerp werkte niet en de
leerling ondernam geen poging om
het ontwerp te verbeteren.

Stap 7:
Verbeter

De leerling bekeek het ontwerp kritisch, formuleerde
problemen en stelde oplossingen voor de problemen
voor en voerde ze uit. De leerling kon bovendien
uitleggen waarom het ontwerp werkte en welke
aanpassingen er nodig geweest waren om het te
doen werken.

De leerling bekeek het
ontwerp kritisch, formuleerde
problemen, stelde oplossingen
voor maar voerde ze niet door.

De leerling bekeek het ontwerp
kritisch, formuleerde problemen
maar vond geen oplossingen.

De leerling keek niet kritisch naar het
ontwerp.

Stap 8:
Presentatie

Alle stappen van het proces werden gerapporteerd in
de presentatie in de juiste volgorde. De taal was
correct. De sprekers spraken duidelijk en aan een
goed tempo. De vorm van de presentatie was zelf
gekozen en origineel.

Alle stappen van het proces
werden gerapporteerd in de
presentatie. De taal was
correct. De sprekers spraken
duidelijk en aan een goed
tempo. De vorm van de
presentatie was zelf gekozen.

Alle stappen van het proces werden
gerapporteerd in de presentatie
maar niet op de juiste volgorde. De
sprekers spraken onduidelijk en te
snel. De vorm van de presentatie
was opgelegd.

Niet alle stappen van het proces
werden gerapporteerd en de
sprekers spraken onduidelijk.
Inhoudelijk werden er wat fouten
gerapporteerd. De vorm van de
presentatie was opgelegd.
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Klaar voor ‘the next level’? 

Meer weten over de micro:bit? 
https://www.brightlab.be/project/de-
microbit
of mail naar tim@brightlab.be

https://www.brightlab.be/project/de-microbit
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Vragen of feedback?

tine@brightlab.be


