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VOORMIDDAG 

STEM onderzoeken en Ontwerpen 3e graad SO 

Nadine Plovie, coördinator en Coach STEM O&O 3°gr Don Boscocollege Kortrijk 
 
Gebaseerd op het Technasium-onderwijs in Nederland organiseert het Don Boscocollege in Kortrijk Stem-
onderwijs voor de derde graad richting wetenschappen met echte opdrachten van bedrijven en 
organisaties. Leerlingen leren zo bedrijven en organisaties, STEM-beroepen en STEM-studiekeuzes voor 
hoger onderwijs kennen. Daarnaast groeien ze in de onderzoek-en/of ontwerpcompetenties die ze nodig 
zullen hebben tijdens hun hoger onderwijs en in hun beroepsleven. 
 

Programmeren met de micro:bit (introductie)  Alle graden SO 

Kevin Bostoen, medewerker Fyxxilab Gent 
 
In deze introductieworkshop gaan we aan de slag met de micro:bit. Je leert de werking van de micro:bit en 
hoe je ermee kan programmeren. Aan de hand van leuke oefeningen maken we kennis met deze tool. 
 

Hoe word je beter in het coachen van 21ste eeuwse vaardigheden? Ontdek de Designtools!   
Alle graden SO 

Joos Van Cauwenberghe Rhizo, coördinator STEM en JUMPLab.be 

Kunnen jouw eerstejaars beter brainstormen dan de zesdejaars? Weet je hoe je een observatie of een 
presentatie kan coachen? De Designtools kunnen helpen!  

Designtools.be is de beste gratis bron voor leerkrachten die zelfverzekerd 21ste -eeuwse vaardigheden willen 
trainen en coachen in de klas. 

Op de website vind je een groeiende verzameling van uitgewerkte onderzoeks- en ontwerpactiviteiten die je 
kan inzetten om projectwerk in STEM, PAV of IO te structureren. Je leert in deze sessie hoe je de tools kan 
toepassen en zelfs kan inzetten om een leerlijn voor 21ste-eeuwse vaardigheden uit te bouwen in jouw 
school.   

Wij geloven dat leerlingen die sterk zijn in het toepassen van creativiteit, samenwerking, kritisch denken en 
probleemoplossing een stap dichter staan bij een boeiende toekomst. Daarom bouwen we met een groep 
leraren en Design Thinking experts uit het werkveld een platform om onze kennis en expertise met elke 
collega leerkracht te delen.  

  



 
 

ONO, kort voor Onderzoek en Ontwerp  Alle graden SO 

Dimitri Govaert, lector bio/natuurwetens/STEM. Lerarenopleiding Howest 
Annelies Depaepe, onderzoeker en dienstverlener, Design Thinking en STEM, IDC Howest 
 
ONO is een tool die leerkrachtenteams ondersteunt bij het bedenken en organiseren van unieke, 
uitdagende projecten / lessenreeksen op maat van de klas. 
De tool geeft de nodige handvaten om op een snelle en efficiënte wijze een abstract/vaag idee of concept 
uit te kristalliseren en vorm te geven, dit onder meer door de visuele herkenbaarheid van de 
deelactiviteiten. 
Verder helpt de tool ook leerkrachtenteams om hun doelstellingen in het oog te houden en om te 
communiceren over hoe open of gestuurd ze deelactiviteiten willen aanbrengen. 
 
https://www.industrialdesigncenter.be/ono 
 

Game.Learn.Grow Box   1e graad SO 

Yana Baetens, medewerker Vlaams Kenniscentrum digitale en mediawijsheid 
Karen Linten, medewerker Vlaams Kenniscentrum digitale en mediawijsheid 
 
Deze sessie wordt aangeraden voor leraren die graag wat extra ondersteuning hebben om games in de klas 
te gebruiken. In deze sessie word je begeleid om een les in elkaar te steken op maat van jouw noden, aan de 
hand van de toolbox Game.Learn.Grow (ontwikkeld door de Artevelde Hogeschool). 
 
https://gamesindeklas.mediawijs.be/tools/gamelearngrow 
 

Kunstmatige intelligentie, klimaatsverandering, Stomata: KIKS, een STEM project over artificiële 
intelligentie  3e graad SO 

Natacha Gesquière, licentiaat wiskunde, Sint Bavo Gent, Dwengo, RVO-society 

Presentatie, deel hands-on: STEM-project over biologie en klimaatverandering, neurale netwerken dat 
leerlingen van de derde graad secundair onderwijs inzichten bijbrengt in de werking van artificiële 
intelligentie (AI). Het lesmateriaal wordt aangeboden via interactieve Python notebooks, waarmee 
leerlingen ook kunnen leren programmeren. Er is ook aandacht voor de ethische aspecten van AI.  
Het lesmateriaal is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek van de UGent en de Plantentuin Meise.  

https://www.aiopschool.be/kiks/ 

PS: Deelnemers brengen best een laptop mee naar deze sessie. 
 

  

https://www.industrialdesigncenter.be/ono
https://gamesindeklas.mediawijs.be/tools/gamelearngrow
https://www.aiopschool.be/kiks/


 
 

Werken met open STEM-projecten + les geven in een makerspace, de moeite waard?  

Alle graden SO 

Tijs Verbeke, lector STEM en techniek lerarenopleiding Howest. Coördinatie EDhub, MaM 
 
Hoe ga je met open STE(A)M opdrachten aan de slag? 
Hoe bewaak je het proces, kan je doelen verwerken in de opdracht, motiveer je elke leerling, zorg je dat elke 
leerling actief aan de slag gaat? 
In deze sessie rijken we enkele praktische handvaten aan en geven wat inspirerende ideeën mee om zelf 
met open opdrachten aan de slag te gaan in jouw lessen. 
In de Howest Mind-and Makerspace gaan heel wat scholen aan de slag met open STE(A)M opdrachten. We 
nemen in deze workshop ook even de tijd om bekijken wat de verplaatsing naar een makerspace de moeite 
waard maakt als aanvulling op de dagelijkse lespraktijk. 
 

VR in de klas   Alle graden SO 

Kris Vandevoorde, TA KTA Brugge 
 
Tijdens deze workshop wordt je ondergedompeld in de mogelijkheden (en beperkingen) van VR en AR in de 
klas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2 verschillende toepassingen: ClassVR en Oculus Quest.  
Je beleeft de belangrijkste aandachtspunten over het gebruik in de klas. 
 

Aquadrones DIY  1e  en 2e graad SO 

Pieter Meerseman, projectmedewerker Horizon Educatief. 
 
Maak met eenvoudige materialen je eigen onderwaterrobot. In kleine groepjes krijg je een bouwpakket 
waarmee je een drone in elkaar kunt zetten. Nadien kunnen alle onderdelen terug gerecupereerd worden. 
Zoek een passend design voor je drone zodat die neutraal in het water kan zweven. Begrippen als 
massadichtheid, zinken, drijven, zweven komen proefondervindelijk aan bod. Lukt het om de drones te 
besturen? Als de drones uitvoerig getest zijn, worden ze met een camera uitgerust zodat het ecosysteem 
onder water ook in beeld komt. 
 

De invloed van de mens op de zee: zoeken naar microplastics en het mechanisme van verzuring 
van de zee  2e en 3e graad SO 

Freek Fonteyne, educator SO Zwin natuurpark. 
 
Plastic vergaat niet, maar valt uiteen in piepkleine stukjes microplastics. In deze workshop gaan we op zoek 
naar microplastics in zand uit de vloedlijn. Ondertussen onderzoeken we het mechanisme van de verzuring 
van de zee en de effecten hiervan op zeeleven 
 

  



 
 

Een veeltalige STEM-didactiek 1e graad SO 

Joke Lippens, docent hogeschool Vives, onderzoeker ‘onderwijsinnovatie’.  
 
Betrokken in nationale en internationale projecten rond STEM. 
In deze sessie wordt het project een ‘Veeltalige STEM-aanpak’ voorgesteld.  
In het PWO-project ‘Een veeltalige STEM-aanpak’ voeren we een praktijkonderzoek vanuit de hypothese dat 
STEM-onderwijs ideale leercontexten biedt voor functioneel veeltalig leren. De focus ligt op de creatie van 
een krachtige leeromgeving met taaldiversiteit als ingrediënt, maar ook interactie en samenwerking evenals 
betekenisvol leren. In het project worden cases samen met pilootscholen uitgewerkt en uitgetest waarbij de 
betrokkenheid van de leerlingen in kaart gebracht wordt. 
 

Valkuilen bij STEM onderwijs  1e en 2e graad SO 

Kim Schelfaut, docent Odisee Hogeschool. Coördinator Odifiks 1.0 en 2.0 
 
We deden navraag bij verschillende stagescholen naar de problemen die leerkrachten ervaren wanneer ze 
aan STEM-onderwijs willen doen. Door onze eigen ervaringen in ons onderwijs en onze STEM-academies 
hebben we geprobeerd een aantal mogelijke oplossingen te bundelen. 
 

 

 

NAMIDDAG 

De Maritieme wereld in de klas, op locatie en in VR   1e graad SO 

Katty Cypers, coördinator areyouwaterproof 
 
Areyouwaterproof brengt de nog onvoldoende gekende maritieme wereld naar de klas. 
 
Een Boeiend Klasspel, Een Boeiend Lessenpakket 
Leerkrachten krijgen de kans om kennis te maken met allerlei maritieme aspecten onder de vorm van een 
klasspel.   De leerlingen worden omgetoverd tot kapitein, hoofdwerktuigkundige en matroos. Samen zullen 
ze drie reizen moeten volbrengen. 
 
Virtual Reality belevingen 
Altijd al eens op zee willen varen? 
Kijk je ogen uit in onze virtual reality belevingen. 
Wij zorgen ervoor dat je niet nat wordt! 
 

Programmeren met de micro:bit (introductie)  Alle graden SO 

Kevin Bostoen, medewerker Fyxxilab Gent 
 
In deze introductieworkshop gaan we aan de slag met de micro:bit. Je leert de werking van de micro:bit en 
hoe je ermee kan programmeren. Aan de hand van leuke oefeningen maken we kennis met deze tool. 
 

  



 
 

Europe in Change: STEAMing ahead towards our future 1e en 2e graad SO 

Lut Hoornaert, leerkracht wiskunde VTI Veurne 
Filip Robyn, leerkracht Engels derde graad VTI Veurne 
 
Tijdens deze sessie kan je kennis maken met een Europees project dat VTI Veurne coördineerde. Tijdens de 
sessie wordt er meer uitleg gegeven over 6 STEAM-lespakketten die ze maakten binnen het project en hoe 
ze leerlingen en leerkrachten uit verschillende disciplines en landen lieten samenwerken om de 
lessenpakketten en  een kunstwerk te realiseren. De lespakketten zijn direct bruikbaar of kunnen als 
inspiratiebron dienen voor kleine(3-tal dagen) STEM-projecten voor 1e/2e graad.  
 
http://www.steamon.eu/s/index.php/nl/ 
 

Education4TE: Hoe bereid je lln voor op open STEM-opdrachten waar serie en 
parallelschakelingen van leds en motortjes nodig zijn  1e graad SO 

Renard Griet, Vermeulen Jan, Rudi Deroo, leerkrachten techniek eerste graad. 
 
Hoe kan je basiskennis aanleren bij leerlingen van eerste graad betreffende stroom/spanning/weerstand? 
Welke tools kan je daarvoor gebruiken om dat te bereiken?  
Met eenvoudige elektrische componenten de theoretische kennis omzetten naar de praktijk (werken met 
breadboard, leds, motortjes…) 
PS: deelnemers brengen best hun eigen iPad mee. 
 

Innowiz  Alle graden SO 

Laura Willems, Annelies Depaepe: onderzoek en dienstverlening Design thinking & STE(A)M, IDC Howest 
 
INNOWIZ, is een hands-on methode die ingezet kan worden waar de nood aan creativiteit hoog is. Door 
middel van een laagdrempelig stappenplan, bestaande uit een verzameling van eenvoudige technieken, 
ondersteunt INNOWIZ bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten en ideeën.  
 
INNOWIZ kan zowel gebruikt worden door leerkrachten(teams) om unieke en innoverende projecten te 
bedenken maar kan ook perfect ingezet worden in de klas om leerlingen te ondersteunen bij het opstellen 
van goede onderzoeksvragen, het zoeken naar een oplossing voor een ontwerpuitdaging… 

 
https://www.industrialdesigncenter.be/innowizforeducation 

 

Aquadrones DIY  1e en 2e graad SO 

Pieter Meerseman, projectmedewerker Horizon Educatief. 
 
Maak met eenvoudige materialen je eigen onderwaterrobot. In kleine groepjes krijg je een bouwpakket 
waarmee je een drone in elkaar kunt zetten. Nadien kunnen alle onderdelen terug gerecupereerd worden. 
Zoek een passend design voor je drone zodat die neutraal in het water kan zweven. Begrippen als 
massadichtheid, zinken, drijven, zweven komen proefondervindelijk aan bod. Lukt het om de drones te 
besturen? Als de drones uitvoerig getest zijn, worden ze met een camera uitgerust zodat het ecosysteem 
onder water ook in beeld komt. 
 

http://www.steamon.eu/s/index.php/nl/
https://www.industrialdesigncenter.be/innowizforeducation


 
 

STEM beleving bij de sterrenwacht AstroLAB IRIS Alle graden SO 

Johan Vanbeselaere, Hilde Van Bastelaere, Stéphanie Himpe, educatieve medewerkers sterrenwacht 
 
Eerste graad 
- Beeldvorming, scherpstellen  
- Kraters 
- Banen van de zon, ster, planeten en manen 
- Lucht en waterraketten 

 
Tweede graad 
- Zwaartekrachten op verschillende planeten en vb. ISS 
- 3D kijken met gsm  

  
Derde graad 
- Elliptische banen van de planeten, idem maar wat meer fysica en wiskunde achtergrond 
- Spectroscopie - fotometrie 

 

De invloed van de mens op de zee: zoeken naar micorplatics en het mechanisme van verzuring 
van de zee  2e en 3e graad SO 

Freek Fonteyne, educator SO Zwin natuurpark. 
 
Plastic vergaat niet, maar valt uiteen in piepkleine stukjes microplastics. In deze workshop gaan we op zoek 
naar microplastics in zand uit de vloedlijn. Ondertussen onderzoeken we het mechanisme van de verzuring 
van de zee en de effecten hiervan op zeeleven 
 

Smart robotcar  1e en 2e graad SO 

Kris Werbrouck, leerkracht elektronica, ICT en engineering in VTI-Torhout 
 
In de workshop worden de mogelijkheden besproken van de smart robotcar en waar deze gebruikt wordt in 
VTI Torhout en scholengroep Sint-Rembert.  
De deelnemers die een laptop meebrengen worden begeleid om nadien zelfstandig een aantal STEM-
opdrachten te realiseren met de smartcar. 
 

Een reddingsactie van een snowboarder met drones 2e graad SO 

RVO Society 
 
Deze missie van Drones & Sciences gaat over de krachtwerking bij drones.  
Aan de hand van proeven, metingen en testfases proberen we de krachtwerking bij drones te onderzoeken. 
Deze module focust zich op het samenstellen van krachtvectoren, het berekenen van zwaartekracht en 
resulterende kracht en de invloed van kracht op beweging. Ook onderzoeken we het resultaat van hoek-
makende krachten. 
In deze module onderzoek je volgende wetenschappelijke onderwerpen: 
De inwerkende krachten op de drone. 
De invloed van resulterende kracht op de bewegingstoestand van de drone. 
De invloed van de aanvalshoek op de grootte van de liftkracht. 
 



 
 

Deelsite ‘kiezen voor STEM’ op KlasCement optimaal leren gebruiken Alle graden SO 

Jamila Hadri, moderator STEM bij KlasCement en leerkracht wiskunde. 
 
Je zoekt inspiratie voor je lessen en kent KlasCement nog niet zo goed? Je gebruikt KlasCement af en toe wel 
eens om lesmateriaal te vinden, maar je hebt het gevoel dat je een heel aantal functionaliteiten van de site 
niet kent? Je zou wel eens wat extra inspiratie kunnen gebruiken om zelf lesmateriaal te maken? Je vraagt je 
af of de leermiddelen die jij nu al hebt de moeite waard zijn om te delen met anderen? 
Tijdens de KlasCementworkshop leer je: 

-  efficiënt leermiddelen zoeken en je zoekacties bewaren; 
-  leermiddelen bewaren en delen via favorieten en 

 
Deelnemers moeten aal een KlasCement-account hebben. Breng liefst je tablet of laptop mee 
 

INVRIVI, insecten vriend of vijand?  Alle graden SO 

Invrivi is een burgerwetenschapsproject waarin we burgers willen overtuigen van het nut van insecten. 
 

- (her)ken je vriend! (inleidende presentatie over nuttige en plaaginsecten) 
- Insectenquiz 
- Insecten onder de microscoop 
- Demonstratie STEM koffers 

 
www.hogent.be/projecten/invrivi/  
 

Op je gezondheid, voedingstechnologie  1e en 2e gr SO 

Delphine Vandecaveye, medewerkster Joblabo Voeding, interactief doe-en belevingscentrum rond de 
beroepen in de voedingsindustrie 
 
In deze workshop ‘Op je gezondheid’ verdiepen we ons in de voedingstechnologie. 

• Wist je dat zoete drankjes niet alleen zoet, maar ook best zuur kunnen zijn? Hoe zoet is zoet en hoe 

zuur is zuur?  

• Wist je dat een triangeltest helemaal niets muzikaals in zich heeft? Maar je best wel een fijnproever 

bent om de test goed uit te voeren? 

 

Benieuwd? Kom en ontdek met de klas het Joblabo Voeding. Of proef al even voor op de STEM-dag. 

 
 

http://www.hogent.be/projecten/invrivi/

