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Het stimuleren van 

• Motivatie

• Conceptvorming (cfr. conceptuele doelen STEM)

• Onderzoeks- en ontwerpcompetenties (cfr. procedurele doelen STEM)

bij 10- tot 14-jarige leerlingen in het STEM-onderwijs

Doelstelling





STEM3D 
versie 1

STEM3D 
versie 2

STEM3D 
versie 4

STEM3D + 
design criteria

PLG

Try-out 2 Veldstudie

Try-out  2.1 
lerarenopleiding

Theoretisch 
framework

Expert 
evaluatie

Try-out 1

STEM3D 
versie 3

Onderwijs ontwerponderzoek

Onderzoeksmethodes

- Interviews met experts, leraren, lerarenopleiders, studenten 
- Observaties
- Analyse van dialogen
- Quasi-experimenteel 
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1. Eigen ideeën 
verkennen

2. Eigen vraag 
onderzoeken

3. Idee van de 
wetenschapper 

verkennen

4. Eigen 
ontwerp 

uitvoeren

5. Bredere 
maatschap-
pelijke blik

Stellen 
van een 

vraag

Opstellen 
van 

hypothese

Hypothese 
onder-
zoeken

Observeren 
en 

constateren

Verklaren 
en 

conclusies 
trekken

Probleem
/Behoefte

Ontwerpen

Maken/ 
realiseren

In gebruik 
nemen

Evalueren



Begeleiding maakt het verschil

• Samen op zoek naar antwoorden

• Leerlingen aanzetten tot denken ‘ik wil begrijpen wat je denkt’

• Leerlingen begrijpen  argumenteren

• “niet wetende” houding 

• Geen antwoorden, enkel vragen

• Gids/coach/vertaler

 Socratische dialoog



Denken

Osborne, J., Arguing to learn in science: The role of collaborative, critical discourse. Science, 328(5977), 463-466, 2010.

Thinking

Twijfelen

Argumenteren

Vragen
stellen

(Niet) 
weten

Onderzoeken

Maken



Verschillende thema’s

- Geluid

- Licht 

- Water

- Origami

- Zwaartekracht (knikkerbaan)

- Biomimicry (algemeen en bijen)

- Elektriciteit

- ….



Variatie aan inzetbaar materiaal

- Spectrum van vragen open-gesloten

- Denkmachine, denkhoudingen, poster

- Begeleidingsvragen 

- Logboek

- Kennissite, ‘landschapskaart’

- Winkel



Variatie aan inzetbaar materiaal
Spectrum van vragen open-gesloten

- Kan licht water veranderen?

- Kan je geluid zien?

- Kan water verslijten?

- Zijn bijen slimmer dan mensen?

- …

Zo maak je een 

zonneboiler.

Hoe maak je een 

zonneboiler?

Kan je met licht 

water warm 

maken?

Kan je van licht 

warm water 

maken?

Kan licht water 

veranderen?

Kan je licht 

vangen?



Variatie aan inzetbaar materiaal
Denkmachine



Variatie aan inzetbaar materiaal
Denkhoudingen

- Dieren: LO

- Voorwerpen: SO 

- Posters



- Verschillende documenten

- Lesvoorbereidingen met tips en tricks

Variatie aan inzetbaar materiaal
Begeleidingsvragen



- Min of meer begeleid, zie spectrum

Variatie aan inzetbaar materiaal
Logboek



Kan licht water 
veranderen?

Wat is licht?

Wat is water?

Hoe kan water 
veranderen?

Variatie aan inzetbaar materiaal
Landschapskaart



Kan licht water 
veranderen?

Kleur

Warmer

Smaak

Hoeveelheid

Bewegen

Wat is water?

Hoe kan water 
veranderen?

Vorm

Vloeistof

Vast

Gas
Regen

Nat

Wolken

Watercyclus

Verdampen

Massa

Volume

Regenboog

Rivier

Zee

Temperatuur

Blauw

Zoet

Zout

Zuiver

Mengsel

Wind

Deeltjes

Vuil

H2O

Splitsen

H2 en O2

FotolyseElektrolyse
Breking

Lenzen

Oog

Molecule

Atomen

Wat is licht?

Zon

Maan

Sterren

Lamp

Stralen

Weerkaatsen

Donker

Schaduw
Nacht

Spiegel

Energie

Frequentie

Golven

c = .f

Zonneboiler

Watermolen

Waterzuiverings
station

Brandstofcel

Zonneoven



• https://sites.google.com/s/15m6EBcjiZXyoPVTcXjKHwbz475mWPgYo/p/1eo3mWNlnUO3jgqEHFfmrpgHV8_sstAI-/edit

• https://sites.google.com/view/stem3d-geluid/homepage

Variatie aan inzetbaar materiaal
Kennissite

https://sites.google.com/s/15m6EBcjiZXyoPVTcXjKHwbz475mWPgYo/p/1eo3mWNlnUO3jgqEHFfmrpgHV8_sstAI-/edit
https://sites.google.com/view/stem3d-geluid/homepage


- Aangeboden materiaal met bepaalde prijs

Variatie aan inzetbaar materiaal
Winkel

materiaal Prijs in euro

Krantenpapier 0,10 per 100g

Spons  1,10 voor 8

Pyramid foam 1,00m 9,95

Ondervloer PE wit 2mm*25m 15,29

Onderzetter xica 3,00 voor 90 

rijnzand 2,70euro voor 

40kg

Water 4,3 euro  voor 

1000l



Variatie aan inzetbaar materiaal 
Biomimicry 



- Geen probleem

- Contact via wim.temmerman@odisee.be

- Meer info over preconcepten en ontwikkeld materiaal? 
http://www.ideeenfabriekwetenschappen.be/

Interesse in materiaal?

mailto:wim.temmerman@odisee.be
http://www.ideeenfabriekwetenschappen.be/




Begeleider/coach

Wat leerlingen denken, weten, denken te weten, … 
- geen waardeoordeel
- in dialoog (zie ook document lesvoorbereiding)

Waar staan we?
Evaluatie
Voorspelbaar (?)
Denkmachine
Landschapskaart

Eigen ideeën verkennen
1. Eigen ideeën 

verkennen



Begeleider/coach

Met materiaal

In dialoog

Denkhoudingen 

Wetenschappelijke methode

Eigen vraag onderzoeken

Stellen 
van een 

vraag

Opstellen 
van 

hypothese

Hypothese 
onder-
zoeken

Observeren 
en 

constateren

Verklaren 
en 

conclusies 
trekken

2. Eigen vraag 
onderzoeken



Eigen onderzoek  Sappige vragen

25

Een sappige vraag is een
onderzoekbare/ontwerpbaar

vraag/idee
met het materiaal op de tafel

waarvan niemand aan tafel weet
wat het antwoord is/hoe het in 

elkaar zit

(Gutwill & Allen, 2010)



Vertaler/tolk

Een ander idee

Kenniskaarten

PHET

STEM3D hulplijn

Landschapskaart

Idee van de wetenschapper? 3. Idee van de 
wetenschapper 

verkennen



Vertrekken vanuit een concrete vraag van een ‘klant’

Eigen ontwerp

Prototype

Beperkte materialen en gereedschappen

Bepert “budget” 

Gericht Ontwerpen 4. Eigen 
ontwerp 

uitvoeren



Brede maatschappelijke blik 

Onderzoek/bespreek/bekijk 

Toepassingen en ontdekkingen die aansluiten

Niet noodzakelijk STEM

Ook sociaal, geschiedkundig, taal,…

Wat als…?

5. Bredere 
maatschap-
pelijke blik


