


STEM-wetenschappen

Presenter-notities
Presentatienotities
Welkom op de voorstelling van het keuzepakket STEM-wetenschappen op SMIK.



Presenter-notities
Presentatienotities
STEM is een Engels letterwoord dat staat voor de 4 componenten van het vak STEM. De S van Science of wetenschappen, de T komt van Technology of techniek in het Nederlands. Engineering of E kunnen we vertalen als ontwerpen en de M van Mathematics tenslotte staat voor wiskunde.
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Projectmatig

Geïntegreerd aan de slag met wetenschappen, 
technologie, wiskunde & ICT

Onderzoekend leren  

Probleemoplossend denken

Technisch proces

Wetenschappelijke methode

De 4 componenten van STEM 
worden geïntegreerd in een project.

STEM-wetenschappen
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Op Kogeka voeren we nog een letter toe aan STEM en spreken we van iSTEM: geïntegreerde STEM. De 4 onderdelen worden namelijk nooit echt apart behandeld in de lessen maar komen geïntegreerd aan bod in projecten en dit samen met de component ICT die verweven zit doorheen het geheel. We gaan met onze leerlingen actief aan de slag en hanteren in de lessen de principes van onderzoekend leren en het probleemoplossend denken. We steunen daarbij op de stappen van het technisch proces en de wetenschappelijke methode. 



Verschil STEM-wetenschappen en STEM-technieken

STEM-wetenschappen

STEM-projecten (S, T, E & M)

Mechatronica, ICT, wetenschappen, 
constructies en ruimtelijke ontwikkeling

Van theorie naar ontwerp

Probleemoplossend denken

Onderzoeksvaardigheden

STEM-technieken

Techniek, machines en materialen

Hout, bouw, metaal, elektriciteit, decoratie 
en schildertechnieken

Van ontwerp naar realisatie

Technische en praktische vaardigheden
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Vooraleer we ons verhaal gaan illustreren met enkele voorbeelden, willen we graag het verschil vermelden tussen STEM-wetenschappen en STEM-technieken. Het zijn beiden STEM-verhalen maar de accenten liggen anders. Bij STEM-technieken komen de echte technische en praktische vaardigheden meer aan bod en bij wetenschappen zijn de onderzoeksvaardigheden belangrijker. Bij Wetenschappen gaat het ‘van theorie naar ontwerp’ terwijl bij Technieken meer de klemtoon ligt op ‘van ontwerp naar realisatie’. STEM-technieken bieden wij op SMIK niet aan als keuzepakket, het komt enkel aan bod als verkennend project. 



Een voorbeeld van een STEM-project

Presenter-notities
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Wat is nu een STEMproject? 5 voorbeelden. We leren onze leerlingen programmeren. In het eerste jaar is dat nog visueel programmeren. We starten met scratch en werken dan nog volledig virtueel. Later wordt de opgedane kennis toegepast en programmeren we een robot van Lego zodat die precies doet wat de opdracht is. In het project Scratch moeten de leerlingen zelfstandig werken en de leerkracht treedt op als coach. Typisch voor STEM is trouwens dat de leerkrachten in co-teaching lesgeven. We wisselen in het eerste jaar af tussen projecten waar klassikaal gewerkt wordt en projecten waarbij de leerlingen zelfstandig de leerstof op eigen tempo verwerken aan de hand van duidelijke instructies. Dat laatste is bijvoorbeel bij het project van 3D-tekenen. 



Een voorbeeld van een STEM-project
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Engineering voor tieners: ontwerp een knikkerbaan die een knikker snel maar ook traag laat rollen. Houd rekening met vastgelegde voorwaarden en ga aan de hand van metingen je ontwerp bijsturen en aanpassen. Kinetische en potentiële energie om te begrijpen wat het verband is tussen afstand, tijd en snelheid. Het is geen knutselles, maar een project waarbij de leerlingen de theorie uit de wetenschappen moeten gebruiken om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Hierbij komt ook een portie creativiteit, samenwerken, bedenken. Een mooie combinatie tussen pittige theorie over snelheid en ontwerpen. 



Een voorbeeld van een STEM-project
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Build it solar. Ontwerp een ecologisch vaartuig. Zonnecellen en een motor in een geschikte elektrische kring zorgen voor beweging op het water. 



Een voorbeeld van een STEM-project
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Als wetenschappers gaan de leerlingen in het labo op zoek naar de eigenschappen van stoffen. Ze leren enkele labomaterialen kennen en ontdekken enkele elementen uit de tabel van Mendeljev. We vertrekken vanuit een concreet voorbeeld om aan te tonen dat chemie overal is in het dagelijks leven. Ze onderzoeken witte poeders, leren labovaardigheden en probleemoplossend denken. Op basis van de eigenschappen van stoffen leren ze een onbekende stof identificeren. In dit project staat het luikje wetenschappen meer centraal en moeten onze leerlingen nauwkeurig waarnemen. 



Een voorbeeld van een STEM-project
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Een ander project dat in het tweede jaar aan bod komt: het zweefvliegtuig. Hoe komt het dat een zwaar metalen vliegtuig in de lucht kan blijven? We onderzoeken de zwaartekracht, leren het verschil tussen massa en gewicht. We werken levensecht en nodigen een piloot uit in de klas.



Interesse ...  

Techniek, ontwerpen 
en constructies

Technologie en wetenschap

Mechatronica en ruimtelijke 
ontwikkeling

Wiskunde en
probleemoplossend denken

Werken in een labo

ICT en programmeren
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Als deze invalshoeken je interesseren dan is STEM-wetenschappen misschien een geschikte richting voor u. Techniek, ontwerpen en constructies, wiskunde en probleemoplossend denken, werken in een labo. Technologie en wetenschap, mechatronica en ruimteljike ontwikkeling, ICT en programmeren.



Verkennende projecten 

Periodes van 6 
weken Max. 2 keer kiezen voor hetzelfde domein!

Leyla kiest 
voor

2 lesuren
• STEM-wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Maatschappij & 
welzijn

Mijn extra 
keuze:

Moderne talen 
& 

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Kunst & creatie
Rik kiest 

voor
2 lesuren

• STEM-wetenschappen

Mijn extra 
keuze:
Sport 

Mijn extra 
keuze:
STEM-

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Economie & 
organisatie

Pauline 
kiest voor

2 lesuren
• STEM-wetenschappen

Mijn extra 
keuze:
STEM-

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:
STEM-

wetenschappen

Mijn extra 
keuze:
STEM-

technieken

Voorbeeldproject STEM-
wetenschappen

schooljaar 2022-2023

‘Proeven van STEM’

Wil je een brug bouwen met 
ijsroomstokjes of liever een 
robot programmeren? Wil je 
een 3D-ontwerp maken of 
spreekt een microbit je wel 
aan? 

Dan is dit project iets voor jou!
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Alle leerlingen van het eerste jaar kiezen ook voor enkele verkennende projecten. Er zijn verschillende mogelijkheden om voor STEM-wetenschappen te kiezen. Dan laten we de leerlingen kennismaken met een heleboel korte stemprojecten waarbij ze in kleine groepjes zelfstandig aan het werk gaan. 



Basisoptie 2e jaar 

Overgang 1e naar 2e jaar 

ICT

1 lesuur
versterken, 
verbreden, 
verdiepen

2 lesuren 
STEM-wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

5 lesuren 

• Economie & organisatie
• Maatschappij & welzijn 
• Moderne talen & 

wetenschappen 
• STEM-wetenschappen 

Keuzepakket 1e jaar
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Samengevat: In het eerste jaar heb je het vak STEM-wetenschappen 2 lesuren per week. 



Basisoptie 2e jaar 

Overgang 1e naar 2e jaar 

ICT

1 lesuur
versterken, 
verbreden, 
verdiepen

2 lesuren 
STEM-wetenschappen

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

Mijn extra 
keuze:

Verkennend 
project

5 lesuren 

• Economie & organisatie
• Maatschappij & welzijn 
• Moderne talen & 

wetenschappen 
• STEM-wetenschappen

Keuzepakket 1e jaar

Een goede voorbereiding op STEM-
richtingen in de tweede graad.
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Als dit helemaal je ding is, kan je kiezen voor de basisoptie STEM-wetenschappen in het tweede jaar. Daar krijg je dit vak 5 lesuren per week. Maar je kan natuurlijk ook voor een andere basisoptie kiezen. In ieder geval biedt STEM-wetenschappen een goede voorbereiding op de tweede graad.



Overgang 2e naar 3e jaar 

STEM-richtingen 3e jaar 

DOORSTROOM DOD
Natuurwetenschappen

DOORSTROOM DGD
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Technologische wetenschappen
Bouwwetenschappen

DUBBEL D/A
Biotechnieken
Elektromechanische technieken
Voertuigtechnieken
Plant-, dier- en milieutechnieken
Houttechnieken
…
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In de tweede graad zijn er heel wat mogelijkheden voor een logisch vervolg in een STEM-richting.



Overgang 2e naar 3e jaar 

STEM-richtingen 3e jaar 

DOORSTROOM DOD
Natuurwetenschappen

DOORSTROOM DGD
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Technologische wetenschappen
Bouwwetenschappen

DUBBEL D/A
Biotechnieken
Elektromechanische technieken
Voertuigtechnieken
Plant-, dier- en milieutechnieken
Houttechnieken
…
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Op SMIK zijn er twee STEM-richtingen die we aanbieden in het derde jaar: Natuurwetenschappen in de domeinoverschrijdende doorstroom en Biotechnologische STEM-wetenschappen in de domeingebonden doorstroom. In de dubbele finaliteit en de arbeidsfinaliteit bieden we in Kasterlee geen studierichtingen aan in het domein STEM, wel in Geel op Sint Jozef.



Kwaliteitsvol onderwijs 

• Deelname aan wedstrijden
• Finalisten Vlaamse STEM Olympiade en STEM3D wedstrijd
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Tenslotte willen we nog even vermelden dat we met onze STEMleerlingen ook regelmatig in de prijzen vallen. Zo hadden we vorig schooljaar een finalist bij de Vlaamse STEM Olympiade. Groepjes leerlingen van 2 STEM kaapten vorig jaar de eerste en de tweede prijs weg op STEM3Dwedstrijd van Hogeschool Odisee.



Bedankt voor uw aandacht

flor.vanhoudt@kogeka.be
kurt.raeymaekers@kogeka.be 
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Dankjewel, hopelijk was alles duidelijk. Wil je nog meer info, dan verwijs ik graag naar onze open dag op zondag 23 april.


	Dianummer 1
	STEM-wetenschappen
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Interesse ...  
	Verkennende projecten 
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Kwaliteitsvol onderwijs 
	Bedankt voor uw aandacht

