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VOORWOORD 
Het tot stand brengen van een bachelorproef is een hels werk dat een volledig academiejaar in 

beslag neemt. Het volledig proces kan gezien worden als een exponentiële functie die rustig en 

traag begint en meer tijd in beslag neemt naarmate de tijd vordert. Het einde komt tot een 

maximaal hoogtepunt, maar dat betekent nog niet het einde… 

Het hele proces van een bachelorproef gebeurt niet zomaar en steunt op vele betrokkenen die op 

hun manier steun bieden aan het hele proces. Hierbij willen we dan ook iedereen bedanken. 

In de eerste plaats willen we onze promotor Jan De Lange bedanken. Zijn expertise tilde de 

bachelorproef naar een hoger niveau. Naast de heldere feedback en het bewaken van het 

onderzoeksproces willen we hem bedanken voor de vele aangeleverde bronnen en contacten die 

van cruciaal belang waren. 

Daarnaast verdienen Ruud Van de Velde en collega’s, Ad Thoen, Reinout Putman, Astrid Vergaert 

en Eef Thoen een oprechte bedanking voor het delen van expertise en constructieve feedback. Bij 

uitbreiding willen we nog alle docenten van Arteveldehogeschool bedanken voor de boeiende en 

leerrijke opleiding. Een speciale vermelding verdienen Sander Hungenaert en Joos Van 

Cauwenberghe voor hun gouden tips en inspiratie. 

Verder willen we nog Noor D’Hondt, Isolde Pieters en hun klas uit VBS Het Klaverbblad bedanken 

voor het uittesten van onze STEM-workshop. Ook gaat onze dank uit naar Ellen Riebbels en Sofie 

Baeyens die ons de mogelijkheid gaven om het eindproduct uit te testen met de leerlingen van 

5TW uit College Ten Doorn. Ten slotte willen we Lien bedanken voor het doorploegen van de 

bachelorproef op spellingsfouten en misvormde zinnen, Simon voor het filmen en monteren van 

de workshopteaser en Tom voor de hulp bij het opstarten van de website. 

Bedankt, 

Michiel Six, Matthias Vandenbergh & Frederik Van De Winkel 

GENT, 11 juni 2021 

https://liftproject.be/
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1 INLEIDING 
“If you want to master something, teach it”, zoals de grote fysicus Richard Feynman zei (P.Feynman, 
2020). Dit is een uitdrukking die we drie jaar lang in de lerarenopleiding hebben kunnen ervaren 
door het beste van onszelf te geven tijdens het lesgeven. De verscheidenheid aan vaardigheden en 
kennis dat vergaard wordt door het lesgeven, is niet te onderschatten. Vanuit onze 
onderwijsvakken lijkt het ons de ideale manier om een STEM-workshop te ontwerpen met 
leerlingen en deze te geven binnen het STEM-onderwijs. 

Jongeren uit het secundair onderwijs kunnen de rol van leerkracht op zich nemen tijdens 
hun leerproces.  Lesgeven gaat moeilijk zonder publiek. Kinderen uit de lagere school kunnen 
deze rol perfect invullen en komen zo rechtstreeks in contact met STEM. Dit biedt 
opportuniteiten voor duurzame samenwerkingen tussen lagere en secundaire scholen. 

Aan de hand van een bevraging van het werkveld, een overzicht van het STEM-aanbod in het 
formeel onderwijs & niet-formele leersituaties en een literatuurstudie werd de nood van 
leerkrachten duidelijk. Zo hebben ze nood aan stappenplannen en controle, terwijl leerlingen 
nood hebben aan vrijheid en eigenaarschap. Een balans hierin vinden was belangrijk voor ons 
eindproduct. Het vooronderzoek leidde tot de volgende onderzoeksvraag. 

“Welke begeleiding en tools kunnen we aanbieden aan begeleiders om 
samen met jongeren een STEM-workshop te organiseren voor kinderen?” 

De onderzoeksvraag is opgesplitst in zes deelvragen die hulp bieden bij het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. Naarmate ons onderzoek vorderde, kwamen we op het idee om een tool te 
ontwerpen, die we hebben omgedoopt tot ‘LIFT’. LIFT is een website met een stappenplan voor 
de leerkracht om samen met de leerlingen STEM-workshops te ontwerpen. De leerlingen krijgen 
hierbij keuze uit vijf formats: show, spel, escaperoom, onderzoek of maakopdracht.  

Tijdens het ontwerpproces ligt de focus op onderzoek in de praktijk. Dit praktijkonderzoek 
gebeurde in een lagere en een secundaire school. Daarnaast werd door middel van interviews 
telkens om feedback gevraagd om zo optimaal te kunnen voldoen aan de noden vanuit het 
werkveld. 

Op het websitegedeelte voor leerkrachten is het lessenverloop van het project verwerkt in een 
flowchart. Ieder onderdeel van deze flowchart heeft een eigen pagina met alle uitleg 
gestructureerd in een accordeon. Op iedere pagina is er een downloadknop voorzien om 
bestanden te downloaden. 

Daarnaast heeft de website ook een subdomein voor de leerlingen met verschillende tips & tricks 
voor het ontwerpen van een STEM-workshop. De website voor de leerlingen is voorzien van acht 
verschillende tegels. Achter elke tegel zit een pagina met uitleg over een document of voorziet 
inspiratie voor een bepaald workshopformat.  

Het onderzoeksproces van de bachelorproef volgt de double diamond, een methode van Design 
Tinking. Deze methode vormt de structuur van dit neergeschreven naslagwerk en staat daarom op 
de volgende pagina uitgelegd in een afzonderlijke paragraaf. 
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1.1 Onderzoeksmethode 
De onderzoekmethode van deze bachelorproef is gebaseerd op design thinking, dit is een 
methode die gebruikt wordt om complexe problemen of “wicked problems” op te lossen. Vanuit 
Vrijplaats, die deze bachelorproef faciliteerde, zijn we aan de slag gegaan met Design Thinking. 
Deze ontwerpmethode is zowel in het schrijven en opbouwen van deze bachelorproef gebruikt, 
alsook in het eindproduct. 

Design Thinking geeft de mogelijkheid om problemen aan te pakken op verschillende manieren ( 
UXPlained, 2019). Voor deze bachelorproef wordt de double diamond structuur gebruikt (Figuur 
1). 

 
Figuur 1: Double diamond structuur (Thoen, 2020) 

1.1.1 Wat is de double diamond? 
De double diamond structuur wordt voorgesteld aan de hand van twee grote diamanten: 
verkennen en ontwerpen (Figuur 1). In de verkenning wordt de uitdaging van het probleem 
verkend om nadien iets te ontwerpen en tot een antwoord te komen voor de uitdaging of het 
probleem. Bij elke diamant wordt er eerst divergerend gewerkt om iets te verkennen en nadien 
wordt er gefocust op enkele ideeën of toepassingen door te convergeren (Design Council, 2021). 
Door deze divergerende en convergerende werking is de double diamond structuur te herleiden 
tot zeven deelstappen die we hieronder verder uitdiepen. Om duidelijk te maken welke fase van 
de double diamond wordt beschreven, wordt doorheen de bachelorproef gebruik gemaakt van 
symbolen. 
Deze symbolen die in onderstaande beschrijving worden ingevoerd, zijn verder steeds terug 
te vinden in de linkerbovenhoek van de pagina’s om het onderzoeksproces te visualiseren. 

1 Uitdaging  
Hier wordt dieper ingegaan op de uitdaging of het probleem dat onderzocht wordt. De 
reden van het onderzoek zal hier dan ook te vinden zijn. 

2 Verkennen 
a Inleven 

De eerste diamant ‘verkennen’ start met de fase ‘inleven’. In deze fase zoekt men verder 
dan alleen het probleem dat voorhanden ligt. Er wordt zoveel mogelijk divergerend 
gewerkt om iets te verkennen én een betere grip te hebben op de uitdaging of het 
probleem dat zich stelt (designcouncil, 2021). 

a b a b

1 3

2 4
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 Voor deze verkenning worden er verschillende methodes gebruikt zoals bijvoorbeeld 
observaties, interviews, een brainstorm, literatuurstudies, enquêtes enzovoort 
(boomstrategie, s.d.). 

b Begrijpen 
Door alle informatie die verzameld is bij de vorige fase (inleven), wordt de uitdaging beter 
begrepen en divergeren de ideeën tot een specifieke nood. Op deze manier wordt de 
uitdaging concreter beschreven en is de richting van het onderzoek duidelijker 
(designcouncil, 2021). 

3 Nood 
In deze fase wordt de uitdaging vertaald naar een concrete vraag of een concreet doel. 

4 Ontwerpen 
a Bedenken 

De tweede diamant start met de fase ‘bedenken’ na het vastleggen van de nood. Deze fase 
start opnieuw divergerend en er wordt gezocht naar mogelijke oplossingsstrategieën 
voor de nood. Men laat zich ook inspireren op zoveel mogelijk verschillende manieren 
(designcouncil, 2021). 

b Toepassen 
Na het verzamelen van een heleboel oplossingsstrategieën, worden deze één voor één 
getest. Met behulp van feedback is het mogelijk om het product of het idee aan te passen, 
opnieuw te testen en verder te verfijnen (designcouncil, 2021). 

5 Antwoord 
Het resultaat van deze structuur is een antwoord of een oplossing op de uitdaging of het 
probleem dat zich stelde. Dit antwoord bekom je enkel na het verfijnen van de beste 
ideeën in de vorige fase (toepassen). Op die manier krijgt de uitdaging een antwoord en 
is het dus niet langer een uitdaging (Design Council, 2021). 

Deze structuur is geen lineair proces. Het is mogelijk dat de nood niet correct geformuleerd is door 
bijvoorbeeld een slechte inleving van de uitdaging. Dit betekent dat het proces opnieuw zal starten 
bij de fase van ‘inleven’. Bovendien springt het ontwerpen van een antwoord ook heel vaak tussen 
de fases van bedenken en toepassen. Het is ook niet ongewoon dat de uitkomst of het antwoord 
op de uitdaging een nieuwe uitdaging creëert, waardoor het hele proces opnieuw zal beginnen. 
Daarnaast is geen enkel idee perfect en kan dus altijd herwerkt worden. Er is een constante flow 
van feedback die heel het proces kan herstarten en dus het antwoord, de conclusie of het product 
aanpast (Design Council, 2021). 

1.2 Voornaamste bronnen 
Tijdens het volledige onderzoek wordt er telkens teruggegrepen naar drie bronnen. Een eerste van 
die bron is Design Thinking (Thoen, 2020). Deze bron beschrijft het proces dat wordt doorlopen 
tijdens het onderzoek. 

De tweede bron is Designtools (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.) die de methode van Design 
Thinking ook ondersteunt. De verschillende tools op de websites bieden een houvast om het 
designproces op een boeiende manier te doorlopen. Omdat deze website veelvuldig werd 
gebruikt, wordt deze in zijn geheel vermeld. 

Vervolgens wordt het antwoord op de onderzoeksvraag gevormd op basis van de ‘CODEM for 
iSTEM’ (De Meester, 2019). Dit is een model waarin er wordt beschreven hoe een team van 
leerkrachten STEM-leermaterialen kan ontwerpen. Er wordt in ons praktijkonderzoek een 
bruikbare tool gemaakt die zijn basis in de ‘CODEM for iSTEM’ terugvindt. Vanaf de fase van 
ontwerpen zal deze bron dan ook vaak aan bod komen. Bij de verwerking van deze bron ligt de 
focus enkel op het model en niet op het onderzoeksproces. 
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2 UITDAGING 
Zoals vermeld in paragraaf 1.1 start een designproces steeds vanuit een uitdaging. Het startpunt 
van het designproces dat dient als ruggengraat van deze bachelorproef, is de onderstaande vraag 
vanuit de vakgroep fysica aan de Arteveldehogeschool. 

“De vakgroep fysica beschikt over een bakfiets die momenteel nog heel weinig gebruikt 
wordt. Binnen deze BAP onderzoek je wat de mogelijkheden zijn om een bakfiets in te zetten 

als mobiele STEM-klas. Je ontwerpt en bedenkt allerlei activiteiten die voor een brede 
doelgroep haalbaar zijn om vooral STEM te promoten en hen te laten kennismaken op een 

zeer laagdrempelige manier. Je gaat als het ware aan de slag als een echte STEM-
straatdokwerker!”  

“Deze BAP wordt begeleid binnen VRIJPLAATS, een creatieve ruimte waar studenten uit 
verschillende vakken maatschappelijke problemen aanpakken via de methodiek van design 

thinking.” 

Binnen deze uitdaging kunnen de onderstaande deelaspecten worden beschouwd. 

a De uitdaging is opgebouwd rond de bakfiets van de vakgroep fysica. Hierbij kan rekening 
gehouden worden met het mobiele aspect. 

b De uitdaging draait rond het ontwerpen en bedenken van activiteiten. Het onderzoek kan zich 
focussen op de vraag hoe zo’n activiteit er zou moeten uitzien.  

c De activiteiten moeten haalbaar zijn voor een brede doelgroep. Voor het aanvatten van het 
onderzoek zal beslist moeten worden welke doelgroep deelneemt aan de activiteiten. 

d Het project heeft als doel STEM te promoten 
e Het project houdt rekening met de laagdrempeligheid van de activiteiten. 

 
In de volgende fase van de ‘Verkenning’ wordt onderzocht op welke deelaspecten van deze 
uitdaging de focus zal liggen en hoe deze verder ingevuld worden. 
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3 VERKENNEN 
Binnen de structuur van de double-diamond is deze fase de linkse diamant op de figuur. 
‘Verkennen’ beschrijft het proces waarbij de beginvraag -die draaide rond een mobiele bakfiets- 
een andere invulling kreeg bij de uiteindelijke onderzoeksvraag. 

Het deel verkennen bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel (Inleven) een ruimere kijk biedt 
op de uitdaging om nadien in het tweede deel (Begrijpen) te convergeren tot de nood . 

3.1 Inleven 
Met behulp van een concept-brainstorm (3.1.1), literatuurstudie (3.1.2), een mindmap (3.1.3) en 
een oefenpitch bij medestudenten (3.2) werd ruim naar informatie gezocht over de gegeven 
deelaspecten van de uitdaging. 

3.1.1 De cornflakesdoos 
Om de eerste ideeën over het antwoord op de uitdaging te concretiseren en aan elkaar voor te 
stellen, werd tijdens een eerste fysieke bijeenkomst gebruik gemaakt van de concept-brainstorm 
“cornflakesdoos”1. Deze designtool, die bij de start van een uitdaging wordt toegepast, wordt nl. 
gebruikt om een eerste conceptualisatie van het eindconcept te maken dat in iemands hoofd zit 
(Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.). 

De resultaten van deze brainstorm kunnen worden gezien als mogelijke oplossingen op de 
uitdaging van het ontwerpproces. Alle ideeën waren louter gebaseerd op de uitdaging én op losse 
ideeën van hoe zo’n activiteit met mobiele bakfiets voor STEM er zou moeten uitzien. Deze 
cornflakesdozen dienden als eerste inspiratiebron voor het verdere onderzoek en zijn terug te 
vinden in Cornflakesdozen 1ste versie (Bijlage 1). 

De twee kerngedachten die als rode draad te vinden zijn bij de cornflakesdozen, zijn de volgende: 

 De problemen die de kerngedachten wouden oplossen, lagen allemaal in de trend van 
‘Wetenschap is saai’, ‘STEM is te weinig ervaringsgericht’, ‘STEM is moeilijk’ of ‘lessen zijn niet 
visueel of aanschouwelijk genoeg’. 

 Het eindresultaat van het onderzoek mag niet zomaar een leuk en aanschouwelijk 
wetenschapsshowtje zijn die scholen kunnen inhuren om op te voeren op de speelplaats. 

Al snel volgde een reflectie bij de bovenstaande ideeën. 

 Dit zijn zeker pertinente problemen, maar is de oplossing hiervoor niet vooral ‘betere’ 
leerkrachten? Waar zit de meerwaarde van een mobiele bakfiets dan in?  

 Er zit meer in dit concept, maar er moet nog meer nagedacht worden over onder andere 
doelgroep en het doel achter dit concept. 

3.1.2 Literatuurstudie 
Deze literatuurstudie heeft als doel het begrip STEM verdere invulling te geven, doelgroepen te 
onderzoeken en na te gaan welke STEM - initiatieven er zijn voor welke doelgroep. De synthese van 
de literatuurstudie wordt gemaakt in de mindmap (3.1.3). 

Wat is STEM? 
Volgend citaat uit het eindrapport van Vlaams Lerend Netwerk STEM SO geeft alvast een eerste 
verklaring: 

STEM is een internationaal gebruikt acroniem om de domeinen van “Science” 
“Technology” “Engeneering” en “Mathematics” samen te vatten in één letterwoord. 

 
1 Deze cornflakesdoos wordt later in dit designproces ook toegepast op andere manieren 
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In de “echte” STEM wereld maakt men zich geen zorgen of men nu met S, T, E of M bezig is. 
Het doel is complexe fenomenen te doorgronden en oplossingen te bedenken voor 
fundamentele en dagdagelijkse problemen, en daarvoor wordt de kennis en expertise 
ingezet vanuit alle domeinen. 

Waar het relatief duidelijk is wat STEM inhoudt in de bedrijfs- en onderzoekswereld, is dit 
veel minder duidelijk in het onderwijs (Andreotti, et al., p. 9). 

Door de vele vragen bij de verschillende onderwijsactoren over het Waarom? Wat? Hoe en Voor 
Wie? van STEM werd het InkleurModel ontwikkeld. Dit oriëntatie-instrument laat antwoorden op 
deze vragen in de handen van de onderwijsactoren en biedt tien didactische en 
beleidsaanbevelingen (Andreotti, et al.). 

In functie van verdere keuzes binnen het ontwerponderzoek van deze bachelorproef kan dit 
InkleurModel verdere invulling geven aan het wat en hoe van STEM. 

Doelgroepen 
De doelgroep voor de activiteiten uit dit designproces kan worden opgesplitst in twee delen. 
Enerzijds moet een doelgroep worden bepaald voor de begeleiders van de activiteit en anderzijds 
de deelnemers. 

Begeleiders 
Bij het opzoeken van verschillende initiatieven, werd gekeken naar verschillende invullingen van 
de begeleiders bij een STEM-workshop. Dit kunnen begeleiders zijn met STEM-ervaring, 
leerkrachten of leerlingen. 

Deelnemers 
De focus van het ontwerp lag initieel bij kansengroepen. Uit onderzoek bleek dat groepen met 
verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele verschillen geen evenwaardige relatie 
hebben met het onderwijs (Toren, Andel, Sommers, & Wassenaar, 2011). Er is een zekere culturele 
en etnische segregatie aanwezig in het onderwijs die mogelijks door de leerkracht doorbroken kan 
worden (Bakker, 2012). De jongeren uit deze doelgroep kennen een grote groep allochtonen die 
hun vrije tijd op geconcentreerde plaatsen uitoefenen (Jókövi, 2001). Hier zijn vaak 
hulporganisaties te vinden waarmee mogelijk samengewerkt kan worden.  

Bestaande STEM-initiatieven 
Een opsomming van buitenschoolse STEM-initiatieven met de bijhorende organisaties, werd 
gebaseerd op de database van Technopolis (Technopolis, s.d.) en Edison (Edison, s.d.). Deze 
opsomming vermeld een korte samenvatting van de inhoud én het mobiele aspect van de 
desbetreffende workshops. 

Om extra zicht te krijgen op de mogelijkheden van ‘het mobiele zijn’ werd ook een opsomming 
gemaakt van mobiele initiatieven in binnen- en buitenland. 

Tot slot werden organisaties en websites opgesomd die zowel kosteloos als betalend STEM-
materiaal aanbieden.  

De drie opsommingen zijn terug te vinden Bijlage 2, Bijlage 3 en Bijlage 4  

In volgende paragraaf wordt een synthese gemaakt van de informatie uit deze literatuurstudie. 

3.1.3 Mindmap 
Vanuit de literatuurstudie werd met behulp van de brainstorm de mindmap2 in Figuur 2 
opgemaakt. Deze mindmap omvat vier categorieën: mini doelen, mogelijke partners, doelgroepen 

 
2Een Mindmap is een diagram voor het weergeven van woorden, concepten of items die gekoppeld zijn en 
gerangschikt zijn rond een centraal concept of onderwerp (MindMapping, 2021) 
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en thema’s. De lijst van mogelijke partners werd verder opgesplitst in vijf groepen: hogescholen, 
sterrenwacht, sociaal, mobiel en STEM. De volledige mindmap is terug te vinden in Bijlage 5. 

De categorie mini-doelen bevat STEM-doelen en 21-century skills. Uit eigen interesses werd de 
mindmap aangevuld met mogelijke thema’s. De opsomming van doelgroepen werd gevormd door 
te kijken naar de mogelijke partners en hun doelgroep. 

 
Figuur 2: samenvattende mindmap 

Op basis van de informatie uit deze mindmap werden mogelijke concepten aangeduid voor deze 
bachelorproef. Ook werd een selectie gemaakt van nuttige organisaties die konden helpen met 
expertise of die dienst konden doen als brugfiguur naar een bepaalde doelgroep.  

De selectie bestond uit volgende organisaties: 

 De brede school in Gent voor hun expertise omtrent de brede ontwikkeling van kinderen en 
jongeren; op school en in hun vrije tijd (Onderwijscentrum Gent, s.d.) 

 The Box Campus Mosa-rt in Limburg voor hun expertise omtrent het geven van workshops 
aan kinderen door een groep enthousiaste leerlingen (Campus Mosa-RT, sd) 

 Habbekrats in Gent voor hun expertise omtrent het werken met kinderen en jongeren in nood 
(Het ontmoetingshuis, sd). 

 Bibliotheek De Krook in Gent door hun laagdrempeligheid als openbare instelling 
(Bibliotheek De Krook, sd). 

Aan de hand van de designtool ‘kwekkebek’ (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.) en een 
interviewleidraad (Bijlage 6) zijn twee organisaties bevraagd. Deze interviewvragen peilden 
enerzijds naar de werking van de organisaties en anderzijds naar de mogelijkheid tot 
samenwerking. 

3.2 Oefenpitch 
Tijdens een stand-van-zakenvergadering met de medestudenten van de parallel-bachelorproef en 
Eef Thoen van Vrijplaats werden de mindmap en interviewvragen voorgesteld. 

Uit de feedback konden we besluiten dat het voor organisaties eenvoudiger is om feedback te 
geven op concreet uitgewerkte prototypes. Deze prototypes dienen dan als voorbeeld van 
workshops met een concrete doelgroep, context, thema, vorm en doel. 

Aangezien Vrijplaats reeds in contact was met bibliotheek De Krook en Habbekrats, werd beslist 
om het contacteren van deze organisaties even 'on hold’ te zetten. Met de andere organisaties (nl. 
De brede school en The Box Campus Mosa-rt) werd wel nog verder gewerkt. 

In het volgende deel ‘Begrijpen’ wordt de onderzoeksvraag afgebakend. Het onderzoek gaat op 
zoek naar een antwoord op de vraag:  

“We willen … (doel) bereiken bij … (doelgroep) omdat … (waarom)”
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3.3 Begrijpen 
Met de informatie uit de verkennende fase zijn vier concrete prototypes uitgewerkt. Deze ideeën 
zijn nogmaals verwerkt via de methodiek van de cornflakesdoos om ze zo voor te stellen aan 
verschillende doelgroepen. Zo kwamen we uiteindelijk tot een concrete onderzoeksvraag. 

3.3.1 Cornflakesdozen 
De vier concrete ideeën werden uitgewerkt aan de hand van verschillende parameters: doelgroep, 
context, thema, vorm en doel. De concepten werden gebaseerd op bestaande invullingen van 
STEM-activiteiten uit de mindmap. In onderstaande tabel wordt de concrete invulling omschreven 
voor de vier concepten: “Hit & run”, “Sociale Stem”, “Challenges” en “Project-X”. 

Tabel 1: Mogelijke concepten 

Om deze concepten op een aantrekkelijke manier te kunnen voorstellen werden deze uitgewerkt 
aan de hand van de designtool ‘cornflakesdoos’. 

In tegenstelling tot de eerste versies van de cornflakesdozen werd hier gebruikgemaakt van 3D-
modellen. Deze modellen zijn terug te vinden in Bijlage 7. 

3.3.2 Interviews 
Tijdens de interviews werden de cornflakesdozen met de verschillende concepten voorgesteld. De 
belangrijkste inzichten uit deze interviews worden opgenomen in deze paragraaf. 

Doos 
Doelgroep 

(deelnemers/ 
begeleiders) 

Context Thema Vorm Doel 

2de & 3de 
graad lager 
onderwijs/ 
STEM-
begeleiders 

Naschools Explosies Eénmalige 
workshop 

Kritische blik, 
inhoudelijke 
kennis, 
communicati
e, 
probleemopl
ossend 
denken 

2de & 3de 
graad lager 
onderwijs met 
focus op 
kansengroepe
n/leerlingen 
secundair 

Naschools + 
Ontwikkeling 
in schooltijd 

Science magic 

Eénmalige 
workshop + 
meerdere 
momenten 
voorbereiding  

Eigenheid, 
sociale skills, 
ondernemers
chap, 
vakkennis 

2de & 3de 
graad lager 
onderwijs/ 
STEM-
begeleiders 

Vrije tijd of 
naschoolse 
opvang 

Challenges 
(verschillende 
thema’s 
mogelijk in 1 
workshop) 

 Meerdere 
momenten 
(losstaand van 
elkaar) 

Differentiatie, 
sociale skills, 
competitie, 
technische 
skills 

3de graad 
lager 
onderwijs met 
focus op 
kansengroepe
n/STEM-
begeleiders 

Naschools Ruimtevaart 
Meerdere 
momenten  
(in een traject) 

Kritisch 
denken, 
samenwerken
, ontwerpen, 
probleemoplo
ssend denken  



 

LIFT – Maak STEM-workshops met jouw leerlingen 14 van de 48 

Pitch De Brede school 
Voor deze pitch werd contact gelegd met Ruud Van de Velde, coördinator Team Brede School Gent. 
De focus van dit gesprek lag op de bereikbaarheid van kinderen door middel van de voorgestelde 
concepten. 

Het project Sociale STEM is het duurzaamst. Het doet denken aan een bestaand voorleesproject 
waarbij leerlingen van het secundair onderwijs voorlezen aan leerlingen in de lagere school. 

Bij het aanbieden van een Hit & Run workshop op de basisschool is er begeleiding nodig om de 
workshop laagdrempelig te houden voor de leerkrachten. Een draaiboek volstaat niet. 

Het zal (hoogstwaarschijnlijk) niet werken om zelf naar een buurt te gaan met een workshop. Dit 
wordt het best gedaan met VZW’s of tijdens een evenement. De wijkmedewerkers van de brede 
school kunnen hierbij ook dienen als brugfiguur en er kan gewerkt worden met inschrijvingen. Een 
andere mogelijkheid bestaat om de workshops te laten doorgaan tijdens de schooluren. Een 
STEM-project is er niet enkel voor kwetsbare kinderen, maar ook voor een ruimer publiek. Er is 
namelijk nood aan goedkope STEM-workshops. 

 
Figuur 3: Cornflakesdoos voor de Hit & Run pitch 

Pitch The Box Campus Mosa-RT 
Voor deze pitch werd contact gelegd met Sander Hungenaert. Als lesgever binnen de steam-
academy3 van de school werd hij vooral bevraagd over het concept “Sociale STEM”. De intentie 
van het interview was het blootleggen van de mogelijkheden én valkuilen bij het organiseren en 
ontwerpen van STEM-workshops door leerlingen uit het secundair.  

In The Box campus krijgen de leerlingen de vrijheid om eigen projecten te maken in een STEAM-
club. Deze leerlingen zoeken ook naar wedstrijden en competities om aan deel te nemen. Ze 
krijgen het materiaal en de omkadering van de school in ruil voor hun engagement aan de STEAM 
academy (workshops) van de school. 

Het moeilijkst bij een buitenschools project is het vinden van gemotiveerde leerkrachten. Er zijn, 
volgens de ervaring van Sander, weinig leerkrachten die buiten de reguliere lestijd gemotiveerd 
zijn om een groot engagement op te nemen voor een open STEM-project. De meeste leerkrachten 
zouden bij het project ‘sociale STEM’ een goed uitgewerkt stappenplan verwachten. Aangezien de 
leerlingen bij dit project een grote autonomie hebben, kan dit zorgen voor een zekere angst voor 
het onbekende bij leerkrachten.  

 
3 STEAM-academy is een concept waarbij een groep enthousiaste leerlingen, jongeren van 8 tot 12 jaar warm 
maken voor wetenschappen en techniek (Campus Mosa-RT, sd).  
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De autonomie van het project zal daarentegen zorgen voor een grote motivatie bij de leerlingen. 
Tijdens de projecten van Sander vragen leerlingen namelijk spontaan of het mogelijk is om tijdens 
de vakantie af te spreken en te werken aan hun eigen project. 

Bij het uitwerken van een sociale STEM-project is het de uitdaging om een evenwicht te vinden 
in de vrijheid voor leerlingen en de structuur voor leerkrachten. 

Leerlingen uit de eerste graad zijn niet echt geschikt voor het geven of uitwerken van een open 
project. Ze hebben veel ideeën maar geen organisatie-skills. Hoe ouder de leerlingen, hoe minder 
creatief. Hierbij kan een samenwerking tussen een 3de middelbaar (creatiever) en een 6de 
middelbaar (planmatiger) een grote meerwaarde zijn.  

Ook biedt een mix van verschillende richtingen een grote meerwaarde voor de projecten. Een 
combinatie van leerlingen Latijn en leerlingen Bouw zou kunnen zorgen voor interessante 
projecten. 

Dit interview was een mijlpaal tijdens deze bachelorproef. Het zorgde voor inspiratie en was de 
aanzet tot de onderzoeksvraag. 
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4 NOOD 
4.1 Onderzoeksvraag 

Er werd gekozen voor een ontwerpgericht onderzoek waarbij zoveel mogelijk begeleiding en tools 
worden aangereikt voor het opstellen van een STEM-workshop, om deze zo laagdrempelig 
mogelijk te maken. In de onderzoeksvraag worden drie doelgroepen onderscheiden. 

a De jongeren (leerlingen van 2de en 3de graad uit het secundair onderwijs) verder genoemd 
leerlingen. 

b De begeleiders (leraren van de jongeren, studenten lerarenopleiding of de onderzoekers van 
de bachelorproef). 

c De kinderen (leerlingen uit de 2de en 3de graad van het lager onderwijs) verder genoemd 
kinderen. 

“Welke begeleiding en tools kunnen we aanbieden aan begeleiders om 
samen met jongeren een STEM-workshop te organiseren voor kinderen?” 

4.2 Waarom deze onderzoeksvraag? 
Een workshop ontwerpen kan zeer overweldigend zijn, het doel is dus om de twijfelende 
leerkrachten over de streep te trekken door de stap naar de workshop zo laagdrempelig mogelijk 
te maken. (Hungenaert, Gesprek met begeleider STEAM-Academy, 2020) Ook voor de lagere school 
komt het laagdrempelige aspect aan bod, het is eenvoudiger om een STEM-workshop te 
aanvaarden dan er zelf actief achter zoeken. Het is dan ook een prachtige opportuniteit voor de 
lagere school om de kinderen te laten proeven van STEM en hoe leuk dit kan zijn. (Hungenaert, 
Gesprek met begeleider STEAM-Academy, 2020) Daarnaast wordt duurzaam samenwerken 
hierdoor ook gepromoot met de sociale-STEM workshop. (Velde, Feedback op pitch 
cornflakesdozen, 2020) Het kan dan ook dienen als reclame voor de secundaire school. (Velde, De 
brede school, 2020)  

Het leerproces van de jongeren in het maken van de workshop heeft een hoog rendement. Het 
ontwerpen, onderzoeken en bedenken van een wetenschappelijke workshop brengt de leerling 
tot een hogere vorm van leren. (Forehand) STEM – inhouden sluiten ook zeer goed aan bij het 
implementeren van minder klassieke werkvormen in de les (Andreotti, et al.).  

Figuur 4: (P.Feynman, 2020) 
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Het is dan ook heel erg motiverend voor de jongeren omdat ze eigenaar zijn van dit project. 
(Hungenaert, Gesprek met begeleider STEAM-Academy, 2020) Dit zorgt voor een zekere autonomie 
bij de leerlingen, wat op zijn beurt dan de intrinsieke motivatie aanreikt. (Leroy, Struyft, & 
Verbeecke, 2016) Het ‘problem solving’ aspect dat vaak terugkomt in de workshop, stelt de 
leerlingen bloot aan een ruimere waaier van de lesmaterie met als gevolg dat ze de leerstof beter 
begrijpen. Als de nodige feedback en feedup dan nogmaals op een correcte manier wordt 
toegepast door de begeleider, wordt dit leerrendement nog groter. (Hattie, 2015)  

We zijn dan ook sterke gelovers van de Feynman teaching technique, de beste manier om iets te 
leren is om het zelf te geven. Versimpel de leerstof zonder de essentie te veranderen. (Farnam 
Street Media, 2021) Dit is exact wat de jongeren trachten te realiseren. 

4.3 Deelvragen 
 Hoe creëer je het best een STEM-workshop met de lagere school als doelgroep? 

• Welke methodes zijn hiervoor optimaal? 
• Welke moeilijkheden en valkuilen zijn er bij het realiseren van een workshop? 
• Wat doel heeft de workshop voor ogen in de lagere school? 

 Hoe wordt de doelgroep ‘kinderen’ het gemakkelijkste bereikt? 
 Welke doelen wilt men bereiken bij de jongeren voor het in elkaar steken van de workshop? 

4.4 Terugblik op de uitdaging 
Het is ons duidelijk dat we met dit onderzoek een andere richting willen uitgaan dan de 
vooropgestelde uitdaging van de vakgroep fysica in paragraaf 2. Een terugblik op de deelaspecten 
van de uitdaging is op zijn plaats. 

Enkel het eerste aspect waarin gezocht worden naar het mobiele aspect komt niet aanbod in de 
onderzoeksvraag. De andere deelaspecten: ontwerpen & bedenken, brede doelgroep, STEM-
promoten en laagdrempelig kunnen teruggevonden worden in de onderzoeksvraag, maar worden 
anders ingevuld dan de uitdaging. 

Dus hieruit kan geconcludeerd worden dat hoewel de onderzoeksvraag een andere invulling heeft 
dan de uitdaging, de nood nog altijd aansluit op de deelaspecten. 
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5 ONTWERPEN 
Binnen de double-diamond structuur is dit de tweede diamant of het rechterdeel van de figuur. De 
nood wordt in dit gedeelte omgevormd tot een antwoord op de onderzoeksvraag. Dit zal in deze 
bachelorproef een tool zijn voor de begeleiders om aan de slag te gaan met hun leerlingen. Om 
van de nood tot het antwoord te komen, worden twee fases doorlopen. 

In de eerste fase van ‘Ontwerpen’ wordt er breed gekeken: in 5.1.1 een literatuurstudie naar 
verschillende bronnen die relevant zijn voor het onderzoek, in 5.1.2 een enquête dat de noden van 
de leerkracht in kaart brengt en in 5.1.3 wordt er een eenmalige workshop uitgewerkt als test. 

Alle verzamelde kennis uit de fase van ‘Bedenken’ wordt dan in de fase van ‘Toepassen’ 
geconvergeerd tot het antwoord op de onderzoeksvraag. Dit gebeurt in een iteratief 
ontwerpproces. 

Het verloop van de iteraties wordt samengevat in 5.2 en het resultaat wordt weergegeven met een 
overzicht in 5.2.1. Daarna wordt het resultaat stapsgewijs uitgelegd in 5.2.2 met telkens een 
terugblik op het ontwerpproces. Uiteindelijk wordt er na een praktijktest in 5.2.3 met verschillende 
aanpassingen in 5.2.4 een antwoord gevormd, namelijk een website. 

5.1 Bedenken 
De fase ‘Bedenken’ heeft als doel om zo veel mogelijk nuttige kennis verzamelen om nadien een 
antwoord te vormen. Om de juist bronnen te vinden en daarna gericht te onderzoeken werd de 
onderzoeksvraag omgevormd tot een overzichtelijk schema. 

 
Figuur 5: Overzichtsschema van de onderzoeksvraag 

In Figuur 5 staan de mogelijke begeleiders en jongeren van onze onderzoeksvraag helemaal links. 
De doelgroep van de workshops, de kinderen, rechts. Er werd al snel beslist dat de begeleiding en 
tools voor begeleiders een draaiboek moest worden. Het draaiboek vormt de link tussen de 
begeleiders met hun jongeren en de kinderen van de lagere school. In het draaiboek staan alle 
verschillende stappen uitgelegd om met de jongeren tot een workshop te komen. In de eerste 
plaats zal het onderzoek gericht zijn op leerkrachten die de rol van begeleider invullen 

Leerkrachten hebben graag een stappenplan ter beschikking en houden van controle 
(Hungenaert, Gesprek met begeleider STEAM-Academy, 2020). Er moet een duidelijke afweging 
gemaakt worden tussen de controle van de leerkracht en de vrijheid van leerlingen. 

Nu de richting van het onderzoek vastligt, kan er gericht ontworpen en getest worden. 
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5.1.1 Literatuurstudie 
Omdat het uitwerken van een draaiboek een complex gegeven is, moet er aan de hand van een 
literatuurstudie gezocht worden naar mogelijke antwoorden op het onderzoek. Hoe moet zo’n 
draaiboek eruitzien? Welke stappen zijn er nodig om een workshop te ontwerpen? Wat zijn de 
noden van de doelgroep? 

Het PK-model 
Deze verhandeling biedt een goed kader in het onderzoek naar STEM in de lagere school. Het 
manuscript reikt een aantal tools aan om lessen STEM uit te werken voor de lagere school. Dit 
artikel geeft leerkrachten een kader met didactische tools om de verschillende STEM-
leermiddelen aan te brengen in het lager onderwijs. (Dejonckheere, Vervaet, & Van De Keere, 2016).  

Uit dit artikel kunnen verschillende elementen gehaald worden die we kunnen toepassen op ons 
draaiboek. Het PK-model is gericht op de lagere school, wat dus een grote meerwaarde vormt voor 
onze bachelorproef OF het te ontwerpen draaiboek. Uit het artikel kunnen verschillende 
kenmerken en noden gehaald worden van het lager onderwijs. Bijvoorbeeld het gebruik maken 
van concept cartoons en expliciete instructies. 

Zo worden vier pijlers (betekenisvolle contexten, denk- en doe-vragen, systematisch onderzoeken 
en reflectie & interactie) in het artikel uitgelegd om concreet STEM-lessen te organiseren. Deze vier 
pijlers bieden een kader voor het ontwikkelen van een workshop. Alsook geeft het artikel een tabel 
met een tiental vragen om de STEM-disciplines te evalueren en een tabel met concrete 
voorbeelden van activiteiten voor in een lagere school. 

“STEM voor onderzoekend leren: Voorbeelden uit het basisonderwijs” (Vervaet & De Keere, s.d;) 
sluit aan bij het artikel en geeft naast een samenvatting van de vier pijlers ook concrete 
voorbeelden voor in het lager onderwijs. 

CODEM for iSTEM 
Vanuit een doctoraatsonderzoek en de cel voor iSTEM werd een model ontwikkeld om STEM-
leerkrachten te ondersteunen bij het ontwerpen van leermateriaal voor STEM in het secundair 
onderwijs. Het model ‘CODEM for iSTEM’ vormt een tool dat streeft naar hoogkwalitatieve STEM-
projecten. (De Meester, 2019). 

Dit model beantwoordt een deel van de onderzoeksvraag. Het is een tool om STEM-workshops te 
maken. Een groot verschil tussen de ‘CODEM for iSTEM’ en het te ontwerpen draaiboek is de 
doelgroep. Het model is gericht op leerkrachten secundair onderwijs die in multidisciplinaire 
teams aan de slag gaan om leermateriaal STEM te ontwerpen (De Meester, 2019), terwijl ons eigen 
praktijkonderzoek gaat over leerlingen die STEM-workshops ontwikkelen. Met dit verschil in het 
achterhoofd blijft dit model van grote waarde voor het onderzoek omdat het ontwerpproces 
gelijkaardig is. 

Uit de ‘CODEM for iSTEM’ wordt dus de methode gehaald om STEM-leermaterialen te 
ontwerpen. Deze methode bestaat uit vijf fases: contextanalysefase, themaselectiefase, 
brainstormfase, rapporteringsfase en ontwikkelingsfase. Deze fases kunnen rechtstreeks 
overgenomen worden in het draaiboek. Iedere fase is van belang bij het ontwerpen van STEM-
leermaterialen (De Meester, 2019). Het wordt belangrijk om iedere fase een zinvolle invulling te 
geven, gericht op leerlingen uit het secundair. 

De vijf verschillende fases in het model zijn verwerkt tot een flowchart dat dient om je door het 
designproces van STEM-materiaal te leiden. Per fase zijn er verschillende stappen in de flowchart 
waarbij iedere stap geassocieerd is met een input en output. Een output kan een beslissing, 
informatie of een leermateriaal zijn. Om naar een volgende de stap over te gaan, wordt de output 
gecontroleerd aan de hand van verschillende controlevragen. Daarna wordt de output, de input 
van de volgende fase. (De Meester, 2019) 
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Wat in de bovenstaande paragraaf staat beschreven, kan rechtstreeks gebruikt worden in het te 
ontwerpen draaiboek. De verschillende stappen kunnen afwijken, omdat het onderzoek een ander 
doel heeft dan de ‘CODEM for iSTEM’. Zo zal er met ons draaiboek in functie gewerkt worden van 
de leerlingen die een workshop moeten ontwerpen. 

Een ander aspect binnen het model is dat er verwacht wordt in teams van leerkrachten. Dit zal zich 
in het draaiboek vertalen naar de jongeren die in groepjes werken. 

Leerpad ontwikkelen van leermateriaal STEM 
Voor de studenten in de opleiding leerkracht secundair onderwijs met het onderwijsvak fysica 
werd de ‘CODEM for iSTEM’ omgevormd tot een leerpad op het leerplatform Canvas door Jan De 
Lange. Dit leerpad volgt de flowchart stappen binnen de ‘CODEM for iSTEM’ en is ook gefocust op 
leermateriaal voor het secundair onderwijs. 

In de verschillende fases die aan bod komen op het leerpad, staan alle stappen uitgebreid 
uitgewerkt met concrete voorbeelden en tips vanuit het werkveld. Dit ruim aanbod aan 
voorbeelden zijn een handige steun bij het ontwikkelen van een draaiboek, bovendien kunnen de 
tips hier ook in verwerkt worden. 

Designtools 
Designtools zijn al verschillende keren gebruikt in het onderzoeksproces van deze bachelorproef 
met goede resultaten als gevolg. Om die reden mag dit uiteraard niet ontbreken in het te 
ontwerpen draaiboek, aangezien dit ideale hulpmiddelen zijn om een project te begeleiden. In de 
methode van design thinking vormen designtools ideale hulpmiddelen om dit proces te 
doorlopen. 

Via de website designtools.be worden verschillende tools gekozen voor in het te ontwerpen 
draaiboek. De tools ‘brainstormen’ in het onderdeel bedenken, sluiten het meest aan bij het 
draaiboek. 

 
Figuur 6: Voorbeeld van een Designtool, Kaartsorteren (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.) 

COCD Box 
De COCD Box wil structuur, reliëf en kleur in de chaos brengen. Deze methode zorgt ervoor dat de 
doorbraakideeën en de toekomst-ideeën bij een brainstorm niet over het hoofd gezien worden. 
(COCD, s.d.)(Figuur 7) 

De box is verdeeld in vier idee-kwadranten: wit, geel, blauw en rood. 

d Wit: Dit zijn alle ideeën die ‘nog niet realiseerbaar’ en ‘gewoon’ zijn. Deze witte ideeën zijn niet 
gewenst om een workshop te realiseren. 

e Geel: Dit zijn alle ideeën die ‘origineel’, maar nog niet haalbaar zijn. Deze gele ideeën zijn 
dromen voor later. 
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f Blauw: Dit zijn alle ideeën die ‘realiseerbaar’ en ‘gewoon’ zijn. Deze blauwe ideeën brengen 
weinig tot niets vernieuwend met zich mee, maar blijven haalbaar. 

g Rood: Dit zijn alle WOW-ideeën die ‘realiseerbaar’ en ‘origineel’ zijn. Deze rode ideeën zijn 
doorbraakideeën en opwindende ideeën, m.a.w. de ideeën waar wij naar op zoek zijn. 

 
Figuur 7: COCD-box (COCD, s.d.) 

Deze methode met de vier kwadranten zal dan ook rechtstreeks in het draaiboek komen in een 
fase waarin er gebrainstormd wordt. 

Sleutelcompetenties 
De zestien sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen in het onderwijs 
(het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, s.d.). In één van de competenties gaat er 
aandacht naar zowel wiskunde, natuurwetenschappen en technologie als naar de integratie van 
deze disciplines binnen STEM (AHOVOKS, s.d.). Deze sleutelcompetentie vormt de basis bij het 
creëren van STEM-workshops. Hierbij is echter niet duidelijk welke inhoudelijke doelen met dit 
project worden bereikt. Dit is immers afhankelijk van het thema van de workshops. 

Naast de sleutelcompetentie ‘Wiskunde, wetenschappen, Technologie en STEM’ wordt bij dit 
project ook aan andere sleutelcompetenties gewerkt. In ‘Figuur 8’ werden vanuit samenvattende 
posters (AHOVOKS, s.d.) volgende relevante sleutelcompetenties opgesomd: Ondernemingszin, 
leercompetenties, Digitale competenties, sociaal-relationele competenties, burgerschap, 
Nederlands, zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en duurzaamheid. 

Vanuit deze opsomming ontstond de lijst (Bijlage 8) van mogelijk eindtermen 3de graad na de 
modernisering die in aanmerking komen voor dit project. Deze zijn opgesplitst per finaliteit en per 
sleutelcompetentie. Na een praktijktest moet duidelijk zijn of deze eindtermen effectief worden 
bereikt. 
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Figuur 8: Overzicht nuttige sleutelcompetenties 

5.1.2 Enquête 
Een volgende stap in het onderzoek naar tools om een draaiboek uit te werken, is het verzamelen 
van noden uit het werkveld. De te beantwoorden vraag in dit onderdeel is: “Wat geven 
leerkrachten aan dat ze nodig hebben als coach, moesten hun leerlingen STEM-workshop 
ontwerpen?”. Er is gekozen om een enquête af te nemen bij STEM-leerkrachten. 

De opgestelde enquête (Bijlage 9) is het resultaat van verschillende vragen die belangrijk zijn bij 
het ontwerpen van een draaiboek. Daarom zijn de meeste vragen gericht op het draaiboek, maar 
er is ook ruimte gelaten voor andere tools. 

Via verschillende Facebookgroepen werd de enquête gericht gedeeld met leerkrachten STEM. De 
antwoorden waren echter beperkt tot vijf respondenten. Toch zijn de verschillende antwoorden 
relevant voor het onderzoek omdat de respondenten veel ervaring hebben met STEM en leerlingen 
tweede en derde graad secundair onderwijs. Uit de enquête kunnen verschillende noden afgeleid 
worden van leerkrachten. De leerkrachten hebben nood aan duidelijk afgebakende lessen 
binnen een project en ze willen een duidelijk zicht hebben op het lesverloop. In de antwoorden 
staan belangrijke zaken die we in het draaiboek zullen opnemen: doelen, voorbeelden, hulplijnen 
en stappenplannen. 

5.1.3 Hit & Run 
Het doel van zelf een workshop te ontwerpen en te geven was om ons te kunnen inleven hoe het 
is een workshop te geven voor kinderen uit de lagere school. We hebben immers wel wat ervaring 
in het lesgeven binnen het secundair onderwijs maar niet in het organiseren van een STEM-
activiteit bij kinderen uit de lagere school. Zowel de voorbereiding, de uitvoering als de feedback 
hebben gezorgd voor nuttige inzichten die in latere fasen meteen toepasbaar zijn in het 
uitschrijven van het draaiboek. 

Voorbereiden van hit & run 
Tijdens de voorbereiding werd contact opgenomen met Noor D’hondt voor een test in basisschool 
Het Klaverblad te Gent. In het vooronderzoek werd gepolst naar het aantal kinderen en hun 
leeftijd, de beschikbare locatie en de beschikbaarheid van water en elektriciteit. 

De workshop zelf werd gebaseerd op de bachelorproef ‘Rocket Science’. Een wetenschappelijk 
spel waarbij de deelnemers aan de hand van proeven raketonderdelen kunnen verzamelen voor 
een waterraket. Aan het einde van het spel wordt de waterraket afgeschoten (Van Poucke, Baert, 
& Roelandt, 2020). 
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Vanuit de eigen ervaring binnen de jeugdbeweging en de methodiek DITMUSA4 (Commisie 
Vorming, 2017), werden enkele aanpassingen gedaan aan het bestaande spel uit de bachelorproef. 
Eén van de belangrijkste aanpassingen aan het spel was het invoeren van valuta. Op deze manier 
kon het spel meer worden gestuurd door veranderende prijzen in de raketonderdelen-winkel en 
algemeen ingezet worden op rekenvaardigheid. Ook werden er extra proevenfiches ontwikkeld 
waar de proeven stapsgewijs werden uitgelegd. Deze proevenfiches werden verspreid over het 
spelterrein om de kinderen te activeren en rond te laten lopen.  

Tot slot werd een teaser opgenomen om de kinderen warm te maken voor de workshop. 

De speluitleg, proevenfiches en screenshots van de teaser zijn terug te vinden in respectievelijk 
Bijlage 10, Bijlage 11 en Bijlage 12. 

Uitvoeren van Hit & run 
Het spel werd uitgetest in een derde graadklas van basisschool Het Klaverblad. Het spel werd 
zowel binnen als buiten gespeeld. 

Tijdens het uitvoeren van de proeven stonden twee begeleiders en twee leerkrachten de kinderen 
bij. De winkel werd bemand door een derde begeleider. 

In totaal nam de workshop drie uur in beslag, inclusief speluitleg en feedback door de kinderen. 

De zestien kinderen, zowel uit het vijfde als uit het zesde leerjaar, werden in groepjes verdeeld 
door de leerkrachten van de lagere school. Hierbij kregen ze elk een tafel toegewezen waar ze op 
een blad (met mascotte) een teamnaam konden opschrijven. 

Het materiaal van de workshop werd verplaatst met de bakfiets van de vakgroep fysica. De bakfiets 
diende tijdens het spel als winkel. 

Extra foto’s van de Hit & Run zijn terug te vinden in Bijlage 13. 

 
Figuur 9: Kinderen voeren een proefje uit tijdens de Hit & Run 

 
4 De elementen van een spel zijn Doel, Inkleding, Terrein/Tijd, Materiaal, Uitleg, Spelregels en Aanpassingen. 
Als ze alle 7 aanwezig zijn, zit het spel (technisch) goed ineenzit. Of de activiteit schitterend zal verlopen, is 
nog een andere zaak, maar het is alvast een noodzakelijk begin (Chiro De Belhamel, 2015). 
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Zelfreflectie Hit & Run 
Na het uitvoeren van de workshop werden volgende zaken ter zelfreflectie neergeschreven:  

 Locatie op voorhand verkennen kan nuttig zijn. 
 Het is geen overbodige luxe om de telefonische gegevens te noteren van de leerkracht lager 

onderwijs bij een vertraging van het toekomen. 
 Een hoekje voorzien per proef zorgt voor een groter overzicht dan een tafel met verschillende 

proeven. 
 Voor de begeleiders kan het handig zijn om algemene proevenfiches te voorzien met extra tips 

en het materiaal per proef. 
 Wanneer de proeven op voorhand worden uitgetest, wordt dit best gedaan met hetzelfde 

materiaal als tijdens de workshop. 
 De toevoeging van valuta in het spel was een goede beslissing. Het zorgt ook voor het 

wiskunde-aspect in STEM. Kinderen van de lagere school kunnen hierin hun rekenvaardigheid 
oefenen. Er kan eventueel gewerkt worden met kortingen en solden-prijzen. 

 Voor het knutselen van de raketten is het handig om kinderen sjablonen te geven voor vinnen 
en top. 

Feedback Hit & Run 
Feedback leerkrachten 
Na de workshop werden leerkrachten bevraagd aan de hand van een Google Form, terug te vinden 
in Bijlage 14. 

In deze feedback gaven de leerkrachten aan dat de spelvorm het meest vernieuwende was aan de 
workshop. De kinderen konden zelf aan de slag met de proeven, het was niet zomaar een show. 
Kinderen waren heel gedreven en enthousiast door de onderlinge competitie. Ook werd vermeld 
dat het tempo hoog lag en dat het goed was dat kinderen werkten naar een spectaculair doel. 

Ook gaven de leerkrachten drie tips. Een eerste tip om een bak met materiaal te voorzien per 
proefje, zodat de kinderen niet moeten wachten op de wetenschappers om het materiaal te 
krijgen. Dit zou het nog iets sneller kunnen doen verlopen en het zou vooral wat meer rust en 
overzicht geven aan de begeleiders. 

Een tweede tip om de ‘oplossing’ van de proefjes niet te snel te geven. De kinderen mochten gerust 
wat langer zoeken door bijvoorbeeld een tip te geven in plaats van het antwoord. 

Een laatste tip om voor de leerkrachten een overzicht van de proefjes te voorzien zodat de 
verschillende proefjes op een ander moment nog eens klassikaal konden worden besproken met 
een korte verklaring. 

In de bevraging werd ook gepolst naar de leerplandoelen die werden bereikt tijdens de workshop. 
Dit lijstje kan handig zijn bij het uitschrijven van het draaiboek. Ook werd de tip meegegeven om 
de kinderen binnen de groepjes te laten werken aan de hand van CLIM-rollen.5 

De leerkrachten gaven aan dat de workshop goed in elkaar zat voor anderstalige kinderen. Dit door 
onder meer de tekeningen op de proevenfiches en het feit dat de workshop vooral visueel was. 

Tot slot werd aangegeven dat het haalbaar is om de workshop te laten geven door leerlingen 
van het secundair. Het is wel belangrijk dat de kinderen van het secundair onderwijs goed op de 
hoogte moeten zijn van het ‘waarom’ van de proeven zodat de kinderen van het lager onderwijs 
niet met vragen blijven zitten. 

 
5 CLIM is een methodiek die ervoor zorgt dat de heterogene samenstelling van je klas een meerwaarde krijgt. 
Hierbij krijgen leerlingen afwisselend een verschillende rol in de groep aangewezen (Godaert, Bostoen, & 
Vannieuwenhuyse, sd). 
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Feedback kinderen 
Bij de kinderen werd gepolst naar hun motivatie tijdens de workshop. Deze motivatie werd 
bevraagd aan de hand van een motivatiemeter ontwikkeld door Vanessa Badisco en Koen Defour 
(Klasse, 2020).  

Hieronder de feedback uit de motivatiemeter: 

 Alle kinderen, met uitzondering van één leerling, gaven aan dat hun motivatie vijf op vijf 
scoorde. 

 Van de zestien kinderen gaven er dertien aan dat ze de opdracht ‘aha-duidelijk’ vonden. De 
overige drie vonden de opdracht ‘zó onduidelijk’. 

 Dertien van de zestien kinderen gaven aan dat de opdracht makkelijk was. De overige drie 
gaven aan dat ze de opdracht moeilijk vonden. 

 Vijftien van de zestien kinderen gaf aan de opdracht ‘za-lig’ te vinden en één leerling duidde 
‘boeit me niet’ aan. 

 Van de zestien kinderen gaven er tien aan dat ze het leuk vinden om zelfstandig te werken, één 
leerling gaf geen antwoord en de overige vijf kinderen gaven aan dat ze hulp nodig hadden. 

Ook werd gevraagd aan de kinderen om hun favoriete proef te noteren. 

Tot slot gaven sommige kinderen aan meer tijd te wensen bij het knutselen van de waterraketten. 

Hit & Run 2 
De Hit & Run werd voor een tweede maal uitgetest in SuperFriends, een Internationale 
kleuterschool in Valencia. Deze werd aangepast aan de leeftijd van de kinderen alsook vertaald in 
het Engels. De proeven bleven grotendeels hetzelfde, maar de aanpak van de workshop kende veel 
organisatorische wijzigingen. Uit deze test werd geen verdere informatie gehaald voor het verdere 
praktijkonderzoek. 
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5.2 Toepassen 
Op het einde van de fase ‘Bedenken’ is de tweede diamant op het breedste punt. Dit betekent voor 
ons onderzoek dat alle mogelijkheden rond de onderzoeksvraag zijn verkend en getest. Nu volgt 
de fase van toepassen waarin geconvergeerd wordt tot een antwoord. 

Het vormen van een antwoord gebeurt niet in één keer. In een eerste stap kwam een flowchart tot 
stand. Die is volledig neergeschreven in een eerste draaiboek. Op deze versie werd feedback 
gegeven door Joos Van Cauwenberghe, een expert in het ontwerpen van leermaterialen voor 
kinderen en bedrijven. Tijdens het proces van de bachelorproef werd meermaals gebruikgemaakt 
van de designtools die door Joos zijn ontwikkeld. 

Op basis van deze feedback werd een tweede draaiboek ontworpen met bijhorende flowchart. 

Op de volgende pagina in Figuur 10 en Figuur 11 staan respectievelijk de eerste en tweede versie 
van de flowchart. Daarna wordt er ingezoomd op het uitgewerkt draaiboek aan de hand van de 
verschillende deelstappen (de eerste versie van het draaiboek & feedback) en de tweede versie in 
het iteratief ontwerpproces. Hierbij gaat telkens aandacht naar de verschillende onderdelen in de 
flowchart. Per onderdeel wordt concreet uitgelegd hoe de flowchart werkt en hoe die is uitgewerkt 
tot een draaiboek. Dit wordt ondersteund door afbeeldingen van onderdelen uit de flowchart en 
van tools uit het draaiboek, ingevuld door leerlingen. 
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5.2.1 Overzichten flowchart 

 
Figuur 10 (links): Eerste ontwerp flowchart 

Figuur 11 (rechts): Eindontwerp flowchart 
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5.2.2 Iteratief ontwerp van de flowchart 
De flowchart is gebaseerd op onderzoek en praktijktesten. Het model ‘CODEM for iSTEM’ geeft 
structuur aan de flowchart. De vijf verschillende fases: contextanalysefase, themaselectiefase, 
brainstormfase, rapporteringsfase en ontwikkelingsfase (De Meester, 2019) vormen de 
verschillende titels op de flowchart. Alle onderdelen worden binnen deze vijf fases opgedeeld. 

Aan de hand van deze structuur en verschillende bronnen zoals de COCD Box, het PK-model en 
Designtools werd een eerste flowchart (Figuur 10) gemaakt. Daarnaast is de flowchart in een 
linker- en rechterkolom opgesplitst. De linkse kolom beschrijft alles wat de leerkracht doet om 
leerlingen te coachen en de rechtse kolom beschrijft alles wat de leerlingen doen bij het 
ontwerpen van een STEM-workshop.  

In de ‘CODEM for iSTEM worden STEM-leermiddelen gemaakt in een team van leerkrachten. In dit 
draaiboek is beslist dat de leerlingen in verschillende groepjes van vier tot vijf groepsleden aan de 
slag gaan. Dit is dus gelijkaardig met het team van leerkrachten in de ‘CODEM for iSTEM’. Verder in 
de uitleg van het draaiboek wordt met leerlingen telkens de verschillende groepjes bedoeld die 
elk hun workshop uitwerken. 

Een ander aspect uit de ‘CODEM for iSTEM’ is het gebruikmaken van een controle per fase. In het 
model wordt telkens overgaan naar een volgende fase als een bepaalde voorwaarde is voldaan. 
Dit was aanwezig in de eerste versie van het draaiboek, maar is weggelaten in de uiteindelijke 
versie omdat dit in het lesgebeuren gebeurt aan de hand van feedback van de leerkracht. 

Contextanalyse 

 
Figuur 12: Contextanalyse uit de flowchart 

De eerste fase binnen de flowchart wordt volledig uitgevoerd door de leerkracht. Om een 
workshop te ontwikkelen, moeten er vooraf enkele afspraken worden gemaakt en moet er 
informatie worden verzameld over de situatie in de lagere school. Vanuit de ‘CODEM for iSTEM’ 
wordt aangeraden hier te kijken naar de interesses en randvoorwaarden van de doelgroep. (De 
Meester, 2019). 
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Concreet gaat de begeleidende leerkracht alle informatie aan de hand van een vragenlijst (Bijlage 
15) verzamelen die nodig is om een workshop te ontwikkelen. De vragen zijn opgesplitst in drie 
delen.  

In het eerste deel bekijkt de leerkracht wat de mogelijkheden zijn om dit project te starten binnen 
de eigen school. Voorbeelden zijn: het beschikbare materiaal en het draagvlak binnen de school. 
Het is belangrijk de nodige middelen in kaart te brengen vooraleer er gestart wordt met een 
project. (Van Landeghem, s.d.).  

In het tweede deel bevraagt de leerkracht de lagere school. Voorbeelden zijn: locatie, 
voorzieningen en informatie over de doelgroep. 

In een laatste deel kan de leerkracht, in samenspraak met de lagere school, de leerlingen ook 
ondervragen over hun interesses. Hiervoor is gekozen om te werken met de Designtool 
‘Kaartsorteren’. De leerkracht van de lagere school maakt acht verschillende kaarten met een 
thema. De kinderen rangschikken de kaarten van belangrijk naar minder belangrijk en noteren 
hierbij waarom (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.). Als dit is gelukt verwerkt de leerkracht, 
van de leerlingen die een workshop ontwerpen, de interesses van de leerlingen zodat die gebruikt 
kunnen worden in de volgende fase. 

Themaselectie 

 
Figuur 13: Themaselectie uit de flowchart 

In de eerste versie van het draaiboek bestond deze fase uit twee verschillende brainstormen. Dit 
is herleid tot één brainstorm omdat uit de feedback blijkt dat deze fase te complex was uitgewerkt 
(Van Cauwenberghe, feedback op het draaiboek, 2021). De leerlingen gaan individueel aan de slag 
met een ijsje (Bijlage 16). Ieder ijsje bevat drie bollen. Iedere bol stelt een perspectief voor, 
geformuleerd in een vraag met bijvragen. De perspectieven zijn: eigen interesses van de leerlingen, 
problemen in de wereld en de interesses van de lagere school kinderen uit de contextanalyse. De 
leerkracht kan de leerlingen ondersteunen door extra vragen te stellen. 

 
Figuur 14: Voorbeeld van een ingevuld ijsje door een leerling 
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Deze methodiek tracht in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk verschillende ideeën op 
papier te zetten (Chirojeugd Vlaanderen, s.d.). Zo is de oorspronkelijke brainstorm van Chirojeugd 
Vlaanderen aangepast naar de context van het draaiboek. Uiteindelijk gaan de leerlingen in hun 
groepje samenzitten en geven aanvullingen op elkaars ideeën. 

Op het einde van de brainstorm beslissen de leerlingen hun thema en maken ze een mindmap over 
dit thema. Dit vervangt de verdiepende brainstorm van in de eerste versie van het draaiboek.  

Vervolgens gaat de leerkracht met collega’s aan de slag om bij iedere mindmap verschillende 
aanvullingen, opmerkingen of vragen te noteren. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in 
Bijlage 17. 

Brainstorm 

 
Figuur 15: Brainstrom uit de flowchart 

De brainstormfase kende een grote aanpassing na de feedback. Deze fase had te veel stappen en 
was te complex waardoor het niet gebruiksvriendelijk was. De hervorming zorgde ervoor dat deze 
fase gereduceerd werd tot één grote brainstorm. (Van Cauwenberghe, feedback op het draaiboek, 
2021) 
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Figuur 16: PIZZA-brainstorm ingevuld door een groepje leerlingen 

PIZZA-brainstorm 
Deze brainstorm is gebaseerd op de pizzapunt-brainstorm uit de eerste versie van het draaiboek, 
wat een Designtool is. De lay-out van deze pizzapunt werd overgenomen voor de nieuwe 
brainstorm, de PIZZA-brainstorm. De leerlingen schrijven ideeën uit over hoe ze de workshop 
willen uitwerken en doen dit voor elk type workshop (Tabel 2). Voor de leerlingen zijn vijf 
verschillende formats uitgewerkt waarbinnen ze een workshop kunnen ontwikkelen. Om de 
leerlingen structuur te bieden, krijgt ieder format een eigen ontworpen logo met bijhorende kleur. 
Ze schrijven voor elk workshopformat één idee uit en schrijven deze op een post-it. Deze post-its 
komen dan in de pizza terecht waarin ze ook hun thema centraal plaatsen. (Figuur 16, Bijlage 18) 

Format Korte samenvatting 

 
Spel 

De leerlingen organiseren een spel waar de kinderen van de lagere school 
aan de hand van STEM-gerelateerde activiteiten het spel uitspelen.  

 
Show 

Er wordt een spektakel of show gepresenteerd waar de kinderen van de 
lagere school interactief aan deelnemen in de vorm van STEM. 

 
Escaperoom 

De kinderen van de lagere school moeten aan de hand van 
wetenschappelijk onderbouwde puzzels trachten de kamer te ontsnappen. 

 
Maken 

Kinderen maken iets fysiek dat ze mee naar huis kunnen nemen of iets dat 
voor de rest van het schooljaar als trofee in de klas kan geplaatst worden. 

Onderzoeken 

Er wordt samen met de kinderen van de lagere school op onderzoek 
gegaan. Hierbij komen ze op een speelse manier tot een conclusie. 

Tabel 2: Overzicht van de verschillende workshopformats 

Als elk groepslid al zijn post-its heeft geplaatst in de pizza (Figuur 16, Bijlage 18), leggen de 
groepsgenoten de post-its uit aan elkaar en krijgen ze de kans om feedback te geven aan elkaar. 
Er wordt dan ook tijd voorzien om aan de slag te gaan met deze feedback en mogelijke 
aanpassingen door te voeren. 

Na de aanpassingen wordt er gestemd via stickers. Elke leerling krijgt drie rode stickers, die de 
WOW-ideeën uit de COCD-box voorstellen (COCD, s.d.), waarmee het beste idee wordt verkozen en 
dus zal uitgewerkt worden tot een workshop. De leerlingen formuleren dan in één 
samenvattende zin wat deze workshop inhoudt. Ze starten deze zin met “Wij maken” en vullen 
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die dan verder aan. Bijvoorbeeld: ‘Wij maken een escaperoom met het thema atmosfeer waaruit 
kinderen ontsnappen a.d.h.v. fysicaproeven’ 

Rapportering 
De rapporteringsfase werd in de eerste versie van het draaiboek nauwelijks uitgewerkt. In de 
tweede versie van het draaiboek wordt deze fase niet meer gezien als een aparte fase maar loopt 
deze fase als rode draad door het hele project. De haalbaarheid van de workshop is door de 
leerkracht bepaald aan de hand van de contextanalyse. Of het project genoeg gericht is op STEM, 
wordt getest aan de hand van een reeks reflectievragen rechtstreeks uit het PK-model 
(Dejonckheere, Vervaet, & Van De Keere, 2016) (Bijlage 19). 

Voordat een project een STEM-project kan genoemd worden, moeten er minimum twee STEM-
onderdelen aan te pas komen. Toch wordt er gestreefd naar minimum drie onderdelen omdat dan 
de waarde van het STEM-project enorm stijgt, wist Tine Feyaerts ons te vertellen op een nascholing 
(Feyaerts & Buyse , 2021). Na deze reflectie kunnen de leerlingen bronnen verzamelen voor hun 
workshop. 

Opzoekingswerk 
Leerlingen voeren hierna opzoekingswerk uit over hun gekozen concept en thema. Deze 
informatie verzamelen ze in een opgemaakt document (Bijlage 20) dat wordt ingediend. Dit 
document moet worden ingediend waarbij de leerkracht de mogelijkheid krijgt om dit te 
controleren en bij te sturen waar nodig. Met dit ingevulde document kunnen de leerlingen hun 
workshop ontwikkelen en testen. 

Ontwikkeling 

 
Figuur 17: Ontwikkeling uit de flowchart 

Nu kan het echte werk voor de leerlingen beginnen. Aan de hand van een algemene workshopfiche 
en inspiratiefiche per format werken de leerlingen hun workshop volledig uit. Daarna wordt alles 
geknutseld, gemaakt, geprogrammeerd en verzameld voor hun workshop. Voor de workshop zal 
plaatsvinden, is er nog tijd om verschillende onderdelen van die workshop te testen. 
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Workshopfiche 
Alle aspecten van de leerlingen hun workshop wordt samengevat in een workshopfiche 
(Bijlage 21). Deze fiche is gebaseerd op een lesfiche6 en heeft een gelijkaardig doel voor ogen. In 
plaats van een les te maken, schrijven de leerlingen hun workshop neer. 

De workshopfiche wordt voor de leerlingen het belangrijkste document in de ontwikkeling. Deze 
is opgesplitst in drie onderdelen: voorblad, workshopverloop en materiaal- & bronnenlijst. Op het 
voorblad is er plaats voor: informatie van de workshop, de beginsituatie van de lagere school en 
het STEM-aspect. Op de tweede pagina staat het workshopverloop. Hier is plaats voor de uitleg en 
wat er klaargezet moet worden bij het begin van de workshop. Daaronder is een tabel voor het 
chronologisch verloop van de workshop voorzien. Op de laatste twee pagina’s is er plaats voorzien 
voor een materiaallijst en een bronnenlijst. 

Het zal de taak zijn van de leerkracht om de leerlingen te begeleiden bij het invullen van hun 
workshopfiche. De fiche biedt naast een houvast voor de leerlingen een manier voor de leerkracht 
om de leerlingen hun denkproces te volgen en hierop feedback te bezorgen. 

Inspiratiefiches 
Voor ieder workshopformat zijn verschillende inspiratiefiches (Bijlage 22) uitgewerkt. In de eerste 
versie werden er slechts drie uitgeschreven, elke bachelorproef-student schreef afzonderlijk één  
fiche uit. Nadien werden de eerste versies van de inspiratiefiches geëvalueerd aan de hand van een 
designtool. De ‘Steal and Share’ laat toe elkaars ideeën te bekijken en die toe te passen voor eigen 
ideeën (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.). 

Uiteindelijk zijn vijf verschillende fiches opgesteld die een uniforme structuur kregen, maar een 
verschillende inhoud. De verschillende bronnen om deze fiches op te stellen, zijn samengevat in 
Tabel 3. Deze fiches geven de leerlingen een grote steun bij het uitwerken van hun workshop. 

Type Verkorte referentie Korte samenvatting Toepassing 

Artikel 
(Chiro De Belhamel, 
2015) 

De elementen van een spel zijn Doel, 
Inkleding, Terrein/Tijd, Materiaal, 
Uitleg, Spelregels en Aanpassingen. Als 
ze alle zeven aanwezig zijn, zorgen ze dat 
het spel (technisch) goed ineenzit. Of de 
activiteit schitterend zal verlopen, is nog 
een andere zaak, maar het is alvast een 
noodzakelijk begin. 

Spel 

Boek 

(Commisie Vorming, 
2017) 

Interview 

(Putman, didactiek van 
het maken, 2021) 

Maken is niet hetzelfde als ontwerpen 
Gebruik maken van stappenplan, 
eventueel in een filmpje 
Cruciale stappen zijn belangrijk 
Denk aan veiligheid Maken 

Interview 

(Putman, Feedback 
inspiratiefiche, 2021) 

Vermeld ook de site: Maakbib 
Cruciale stappen dienen ter controle 
voordat er verder wordt gegaan in het 
maken 

Website 
(Mantelaers, 2020) Tips om leerlingen in de klas te activeren 

a.d.h.v. een escaperoom. 

Escaperoom 

 

Website 
(Scheurs & Scheurs, 
2021) 

Tips en bouwstenen bij het ontwikkelen 
van een escaperoom. 

Escaperoom 

 
6 Een lesfiche is een document waarin een student aan de lerarenopleiding een les in uitwerkt. Dit wordt 
gezien als een samenvatting van de les (Vakgroep pedagogische wetenschappen, 2018). 
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Boek 
(Joyce Parker, 2018) Een oplossingsstrategie bedenken en een 

scenario beter begrijpen kan a.d.h.v. een 
‘short story’.  

Show 
escaperoom 

Artikel 
(Mansourova, 2015) Hoe een verhaal stapsgewijs wordt 

opgesteld. Met beschreven hulpmiddelen 
en acties die hierbij kunnen helpen. 

Show 

Interview 
(Vergaert, Feedback 
onderzoeksfiche, 2021) 

Focus op het belang van de begeleider in 
het proces verduidelijken. 

Onderzoek Artikel 
(Van den Berg, 2012) Het nut, de doelen en de soorten 

practica met al hun meerwaarde. 

Artikel 
(Vercruysse, 2020) Meerwaarde van praktisch onderzoek en 

het aanleren via practica. 
Tabel 3: Relevante bronnen voor de inspiratiefiches 

Feedback 
Om de workshopfiche op punt te stellen, gaan de verschillende groepjes elkaars workshopfiche 
van feedback voorzien tijdens een peerevaluatie. Dit doet ieder groepje door hun workshopfiche 
door te geven aan een ander groepje. De workshopfiche wordt bekeken door een ander groepje 
dat feedback geeft aan de hand van hulpvragen. De belangrijkste vraag hierbij is: “Zou ik zelf de 
workshop kunnen geven enkel a.d.h.v. de fiche?” 

Na de peerevaluatie gaat de leerkracht, samen met collega’s als dit mogelijk is, aan de slag om de 
workshopfiches te voorzien van extra feedback. Hiervoor kunnen ze beroep doen op de checklist 
voor de workshopfiche (Bijlage 23) Zo kunnen de leerlingen hun fiche op punt stellen. 

De ontwikkeling eindigt met de leerlingen die alles voor hun workshop in elkaar knutselen, 
monteren, programmeren en uiteindelijk zoveel mogelijk testen. 

Uitvoering 

 
Figuur 18: Uitvoering in de flowchart 

De uitvoering staat los van de ‘CODEM for iSTEM’. Het model dat de structuur van de flowchart 
bepaalt, stopt bij het ontwikkelen. Om de uitvoering in te vullen, wordt beroep gedaan op ervaring 
van de Hit & Run (5.1.3). 

Omdat de context van iedere school en de invulling van de workshop telkens verschillend zijn, 
wordt in deze fase geen specifieke werkvorm aangeboden. De leerkracht krijgt met zijn leerlingen 
een heleboel tips opgesteld uit eigen ervaring en het PK-model (Dejonckheere, Vervaet, & Van De 
Keere, 2016). Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld reclame maken voor hun workshop aan de 
hand van een filmpje, poster of strip. 

Ook kunnen kinderen de workshop achteraf voorzien van feedback aan de hand van een 
motivatiemeter. Deze tool is ontwikkelend om de mening van leerlingen in de lagere school te 
vragen en te peilen naar hun motivatie (Klasse, 2020). Deze werd ook uitgetest in de eigen Hit & 
Run. 
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Evaluatie 

 
Figuur 19: Evaluatie uit de flowchart 

In het project zijn er twee manieren van evalueren voorzien. Dit staat op het einde van de 
flowchart, maar dit betekent niet dat het enkel op het einde van het project gebeurt. Om de 
structuur van de flowchart te bewaren, is ervoor gekozen om dit hier te plaatsen. 

Rubric 
Uit het interview met Sander (Hungenaert, Gesprek met begeleider STEAM-Academy, 2020) en de 
enquête die werd afgenomen op facebook (5.1.2) blijkt dat er een nood is voor een evaluatie. 

De procesevaluatie gebeurt hier op een formatieve manier, via feedback krijgen de leerlingen de 
nodige begeleiding doorheen het proces. Omdat de meeste evaluatievormen binnen dit project 
formatief7 zijn, is er ook een rubric voorzien om op een summatieve8 manier te evalueren. 

De rubrics (Bijlage 24) evalueren zowel de attitude als de werkdocumenten van de leerling. De 
rubrics zorgen voor transparantie naar de leerlingen toe omdat deze weergeven wat het 
geëvalueerde product en proces kenmerkt. (Universiteit Antwerpen, 2015) Een rubric is dan ook 
een zeer gemakkelijke tool om attitudes te evalueren en zijn uit eigen ervaring ook de meest 
gebruiksvriendelijke. (Bisdom Gent, 2016) De attitude rubric is opgedeeld in vier niveaus: 
teamwork, inzet, creativiteit en taal/stijl. De werkdocumenten en het eindproces worden 
geëvalueerd in een aparte rubric met daarin de volgende niveaus: de mindmap van de 
themaselectie, de onderzoeksfiche van de brainstorm, de workshopfiche na de ontwikkeling en 
het uitvoeren van de workshop. 

Reflectie 
De leerlingen krijgen op het einde van het project de kans om zichzelf en de gegeven lessen te 
evalueren. Dit gebeurt aan de hand van een opgestelde vragenlijst (Bijlage 25). Zo denkt de leerling 
na over: wat die wel en niet heeft bijgeleerd, waar er meer sturing nodig was en hoe die het anders 
zou aanpakken. Daarnaast gaat een stuk bevraging over de motivatie van de leerling en het 
lessenverloop. Dit is dan weer handige informatie voor de leerkracht om zelf mee aan de slag te 
gaan. 

  

 
7 Formatieve evaluatie heeft als doel het leerproces te begeleiden en bij te sturen (De Bruyckere, 2017). 
8 Summatieve evaluatie heeft als doel de leerprestatie te beoordelen (De Bruyckere, 2017). 
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5.2.3 Test draaiboek 
Om nuttige feedback te verzamelen en de methodiek bij te sturen, werd het draaiboek uitgetest in 
de klassen van Ellen Riebbels en Sofie Baeyens van het college Ten Doorn in Eeklo.  

De uiteindelijke test bestond uit vijf lessen van telkens twee lesuren. Deze lessen gingen door in 
twee klassen techniek-wetenschappen voor een totaal van 26 leerlingen. 

Lessenverloop  
Het draaiboek moest opgesplitst worden in vijf delen van telkens twee lesuren voor een vlot 
verloop van de testfase. Hierbij kwam ook aan het licht dat het draaiboek vertaald moest worden 
naar een concreet lessenverloop.  

De test startte meteen met de themaselectiefase omdat er nog geen samenwerking was 
afgesproken (of geregeld) met een lagere school. Dit staat pas gepland voor in het begin van 
volgend schooljaar, er kon dus ook geen informatie verzameld worden over de doelgroep. 

Door het deeltijds afstandsonderwijs moesten de eerste twee lessen online gegeven worden. 
Vanuit het draaiboek werden de themaselectie en de brainstorm aangepast aan het online 
lesgebeuren. De verschillende documenten zijn verwerkt tot een MURAL9, een ideale tool om een 
brainstorm online te organiseren. 

Uiteindelijk werden er twee verschillende MURALS gemaakt, één voor de themaselectiefase en één 
voor de brainstormfase. Ieder groepje had zijn eigen MURAL om in te werken. Via Microsoft Teams 
had ieder groepje zijn eigen vergadering en kon zo op een constructieve manier samenwerken.  

Tijdens de drie fysieke lessen was er tijd voor het invullen van de workshopfiche en het maken en 
uittesten van de workshop. Meer foto’s van de test zijn terug te vinden in Bijlage 26. 

 
Figuur 20: Leerlingen testen een proef uit voor hun workshop 

 
9 Een MURAL is een website om met meerdere personen een whiteboard te vullen met post-its, tekst en 
andere media. 
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Reflectie op de test 
Na iedere les werd er aan de leerlingen en leerkrachten feedback gevraagd door middel van een 
online enquête. Bij het testen kwamen er verschillende tekorten aan het licht. Alle feedback werd 
herwerkt of meegegeven als tip in het draaiboek.  

Voorbeelden 
Een eerste algemene ondervinding is dat leerlingen nood hebben aan voorbeelden. Dit kwam in 
verschillende lessen aan bod. In de themaselectiefase moeten de leerlingen thema’s verzinnen 
aan de hand van verschillende vragen verwerkt in ijsjes. Deze vragen waren voor de leerlingen te 
algemeen. In de ontwikkelingsfase was het onduidelijk wat er gevraagd werd wanneer de 
leerlingen aan de slag gingen met de workshopfiche. 

De oplossing voor de bovenstaande problemen is het voorzien van meer vragen en concretere 
voorbeelden. Bij het uitwerken van de workshopfiche is er nu een voorbeeld van een uitgewerkte 
workshop voorzien. Daarnaast kan het koppelen van minimumvoorwaarden koppelen aan de 
fiche helpen. 

Online lessen 
Een deel van de test werd online gehouden. Dit bracht moeilijkheden, die in een fysieke les niet 
zouden plaatsvinden, met zich mee. De leerlingen moesten ideeën verzamelen en uitleggen aan 
elkaar tijdens themaselectie en brainstorm, maar online is dit moeilijker. 

Feedback leerlingen 
Naast de online bevragingen tussen de lessen gaven de leerlingen op het einde feedback op de 
volledige lessenreeks. Dit gebeurde op twee manieren. De leerlingen kregen de designtool 
‘feedback rooster’ (Van Cauwenberghe, Design Tools, s.d.) om in hun groepje feedback te 
bezorgen én vulden een individuele vragenlijst in. De antwoorden van de individuele vragenlijst 
staan verwerkt in Bijlage 27. 

In een eerste deel van de vragenlijst werd gepolst naar de motivatie van de leerlingen. Hierbij 
gaven twaalf leerlingen aan dat hun motivatie kwam vanuit de keuzevrijheid en het 
eigenaarschap tijdens het project. Anderen gaven aan dat de motivatie voortkwam vanuit de 
verbondenheid binnen de verschillende groepen en het feit dat ze met kinderen aan de slag 
konden gaan. 

De redenen dat de leerlingen minder gemotiveerd waren, was hoofdzakelijk het invullen van de 
workshopfiche en de moeilijkheid bij het uitvoeren van gekozen proeven. 

In een tweede deel werd gevraagd of de leerlingen het project nog eens willen uitvoeren en 
waarom. Twintig van de zesentwintig leerlingen antwoordden positief op deze vraag. Ze gaven 
aan dat het een leuk project was en uitkeken naar de effectieve test met kinderen. De overige 
leerlingen die het project niet (meer) willen uitvoeren, vonden één keer voldoende of vermeldden 
dat het niet hun ding was. 

In een derde deel werd bevraagd wat de leerlingen bijleerden tijdens het brainstormen én op 
inhoudelijk vlak. Hierbij kwam samenwerking, het testen van uitvoerbaarheid van ideeën, het 
structureren van werk en creativiteit aan bod. Deze antwoorden liggen in lijn met de 
vooropgestelde sleutelcompetenties: Wiskunde-natuurwetenschappen-technologie-STEM, 
digitale sociaal-relationele competenties, burgerschap, leercompetenties, zelfbewustzijn en 
ondernemingszin. 

In een vierde deel gaven leerlingen aan meer structuur te wensen tijdens het brainstormen, bij de 
workshopfiches en bij het ontwikkelen van proeven. 

Ten slotte maakten de leerlingen een zelfreflectie op hun project en bekeken ze hoe hun eigen 
proces beter had gekund. 

De antwoorden in het ‘feedback rooster’ sloten aan bij de individuele feedback. 
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De feedback van de leerlingen resulteert rechtstreeks in aanpassingen voor de derde versie van 
het draaiboek. 

Feedbackinterview met leerkrachten 
Om het rendement van de praktijktest te verhogen zijn de leerkrachten Ellen Riebbels en Sofie 
Baeyens, die de test mee begeleidden, bevraagd. Uit deze bevraging zijn verschillende inzichten 
gekomen.  

Een eerste inzicht bevestigt vorig onderzoek (Hungenaert, Gesprek met begeleider STEAM-
Academy, 2020) waaruit blijkt dat leerkrachten nog meer nood hebben aan structuur en controle.  

De nood aan meer sturing, dat terugkomt in de feedback van de leerlingen, is een tweede inzicht 
uit deze bevraging. Een concrete planning voor de leerlingen zou een handig hulpmiddel zijn. 

Hoewel de motivatie bij de leerlingen hoog lag, kan die verhoogd worden met behulp van een 
generale repetitie op het einde van de ontwikkeling. Tijdens zo’n generale repetitie kunnen 
immers nog veel fouten gehaald worden uit de workshop. 

We sloten we af met de volgende vraag: “Waarom zou je dit project afraden?”, het antwoord hierop 
was: “Ik weet niet waarom ik het niet zou aanraden.” 

5.2.4 Website 
Als adequate tool voor leerkrachten, kozen we een website. Nu het proces van onderzoeken en 
testen voorbij is, wordt het draaiboek verwerkt tot een website. Er werd gekozen een domeinnaam 
aan te kopen en zo was liftproject.be geboren. 

Voordelen 
In de eerste plaats is een website goede manier om veel informatie overzichtelijk te structuren. Er 
kan via hyperlinks verwezen worden naar verschillende onderdelen binnen het draaiboek. Alle 
elementen in het draaiboek kunnen visueel voorgesteld worden met een mooie lay-out en met de 
flowchart als leidraad.  

Daarnaast is een website toegankelijk voor iedereen. De website kan een tool zijn tijdens het 
project en dit zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. De leerkracht vindt er alle informatie 
om de lessen te geven en de leerlingen om workshops te ontwikkelen. 

Ook is een website makkelijk aanpasbaar. In ons project is er altijd plaats voor verbetering en 
uitbreiding, dit kan via een website makkelijk verwezenlijkt worden waarbij iedereen over de 
meest recente informatie beschikt.  

Branding 
Een nevendoel van de website is zoveel mogelijk leerkrachten en andere geïnteresseerden 
bereiken. Om ons ‘product’ aan de man te brengen, werd enige tijd gestoken in het uitwerken van 
een merk. Dit bestaat uit twee onderdelen: een merknaam en een logo. 

LIFT 
Het moeilijkste van de uitwerking van dit project was een naam vinden voor ons ‘product’. Deze 
naam moest het project mooi samenvatten, kort zijn en goed klinkend. Uiteindelijk is ‘LIFT’ de 
naam van ons project geworden. Dit is een krachtige naam met verschillende betekenissen die het 
‘product’ beschrijven. 

LIFT staat voor ‘Learn, Inspire, Flourish en Teach’, vier kenwoorden die betrekking hebben op 
de leerlingen die de workshops ontwikkelen en de kinderen die de workshops beleven. Daarnaast 
slaat LIFT op hetzelfde als een lift; een toestel dat bedoeld is om mensen naar een hoger niveau te 
brengen. Dit is een belangrijk aspect binnen het project dat met de leerlingen ook bereikt wordt. 
Ten slotte betekent ‘LIFT’ ook liftkracht10 in het Engels en dit effect bereiken we dan ook met ons 

 
10 Liftkracht is een gevolg van de Wet van Bernoulli en er voor zorgt dat vliegtuigen vliegen doordat ze een 
‘lift’ krijgen van de lucht (Giancoli, 2017). 

https://liftproject.be/
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project bij de leerlingen. Ook zorgt dit voor een link met STEM, wat de basis van dit project is en 
dus de keuze voor deze naam compleet maakt. 

Logo 
Nu de naam vastligt, is het de kunst een logo te ontwerpen dat past binnen het project. Het logo is 
een minimalistisch design waarbij de ‘I’ in LIFT wordt afgebeeld door een persoon met een 
gloeilamp. Dit stelt een leerling met een idee voor. 

 
Figuur 21: Logo LIFT 

 

Structuur website 
De homepagina van de website heeft als doel de gebruiker een eerste uitleg te bieden over het 
concept van LIFT en de gebruiker te leiden naar de ‘Aan de slag’-knop. Hierop begint de uitwerking 
van de tool met als doel workshops te maken voor de lagere school. 

De eerste pagina voorziet een keuze uit de drie hoofdonderdelen van de website: 

 Een website voor de leerkracht waarop het hele project wordt uitgelegd. Hier vind je een 
flowchart die zorgt voor overzicht en gebruiksvriendelijkheid. Ook is er een downloadknop 
voorzien om het hele project in één keer te downloaden. 

 Een website voor de leerlingen met een handleiding voor de workshopfiche en inspiratie 
voor alle workshopformats. Deze pagina heeft verschillende tegels om de leerlingen te 
begeleiden. 

 Een pagina voor de leerkrachten van de lagere school. Hierop vinden die leerkrachten 
informatie over het project, een contactformulier en de mogelijke eindtermen voor de lagere 
school die bereikt kunnen worden. 

Screenshot van deze pagina’s zijn terug te vinden in Bijlage 28. 

Uitwerken website 
De website is gebouwd met het platform Wordpress, een gratis en gebruiksvriendelijke tool. Om 
de pagina’s gemakkelijk te ontwerpen, zonder veel programmeerwerk, werd gebruik gemaakt van 
de tool Elementor. 

De website voor leerkrachten start met een overzicht van de lessen verwerkt in een flowchart. Deze 
flowchart is opgebouwd uit verschillende fasen zoals in het draaiboek. Iedere fase binnen de 
flowchart heeft zijn eigen pagina met daarop alle informatie en instructies voor die les aangevuld 
met enkele tips. Ten slotte staat onder de flowchart een overzicht van de eindtermen die bereikt 
kunnen worden met dit project, gesorteerd per finaliteit. 

Iedere pagina is ook voorzien van een downloadknop met alle nodige documenten. Van de meeste 
documenten is een zwart-wit versie beschikbaar om inkt te besparen. Het hele proces is 
ondersteund met een uitgewerkt voorbeeld. Dit werd gemaakt tijdens de praktijktest door 
leerlingen van College Ten Doorn. 

De leerlingen kunnen op hun site aan de slag om hoofdzakelijk inspiratie te verzamelen voor hun 
workshop. Ieder format heeft zijn eigen pagina met een werkwijze, bouwstenen en tips. Daarnaast 
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zijn er ook handleidingen voor de onderzoeksfiche en de workshopfiche te vinden. Deze site is zo 
interactief mogelijk gemaakt. 

Beide websites zijn ontworpen om op een intuïtieve manier aan de slag te gaan. Dit wordt 
verwezenlijkt door de vele symbolen en kleuren. De website voor leerkrachten biedt voldoende 
structuur aan, terwijl de website van de leerlingen dynamischer is. De website is voorzien om 
goed te werken op mobiele apparaten en zo de toegankelijkheid te vergroten. 

Feedback op website 
De meeste inhoud voor op de website lag al vast door de tweede versie van het draaiboek en er 
werd nog volop aangepast door de feedback van de praktijktest. Om de puntjes op de i te zetten, 
werd de website bekeken door verschillende personen die al eerder bij het onderzoeksproces 
betrokken waren. 

Feedback Joos 
Het is een logische stap om Joos Van Cauwenberghe het eindresultaat onder de loep te laten 
nemen na de handige feedback op de eerste versie van het draaiboek. Ook ontwikkelt hij websites 
als freelancer, wat mooi meegenomen is. (Van Cauwenberghe, joos vc, s.d.). 

Uit deze feedback werd de gebruiksvriendelijkheid van de website aanzienlijk verhoogd. Zo was er 
voor de leerkracht nood aan extra uitleg. Daarnaast is de homepagina van de website herschikt 
omdat het belangrijk is dat de gebruiker direct weet wat het project inhoudt. (Van Cauwenberghe, 
Feedback website, 2021) 

Feedback Sander 
Er werd feedback gevraagd aan Sander Hungenaert om de inhoud van de website in vraag te 
stellen. Hij gaf de aanzet tot de onderzoekvraag en heeft ervaring met het begeleiden van 
workshops door leerlingen. 

Tijdens een interview werd de volledige website bekeken en gaf hij telkens concrete feedback op 
de inhoud van de website. Deze feedback werd verwerkt door de website hier en daar bij te 
schaven. 

Ook werd aangegeven dat de site gebruikt zal worden bij zijn projecten. Zeker de website voor de 
leerlingen vormt een extra ondersteuning bij het ontwerpen van een workshop. (Hungenaert, 
Feedback website, 2021) 

Ten slotte is de website bekeken door verschillende leerkrachten, docenten en kennissen die ook 
hun feedback gaven. Dankzij deze feedback is de website ook aanzienlijk verbeterd. Foute 
verwijzingen werden aangepast, leesbaarheid gecontroleerd en fouten in taal gecorrigeerd. 
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6 ANTWOORD 
6.1 Samenwerking 

Graag besteden we in ons antwoord nog een apart puntje aan onze samenwerking. Niet om hier 
grondige reflecties over neer te pennen, maar om te zeggen dat je met een enthousiast team veel 
verder geraakt. 

In dit coronajaar is samenwerken niet ideaal. Om onszelf te motiveren, zijn verschillende speciale 
dagen georganiseerd om naast het werken aan de bachelorproef ook aan teambuilding te doen, 
deze werden omgedoopt tot “BAP-dagen”. 

We hebben geleerd om veel feedback te vragen en hiermee aan de slag te gaan. De feedback uit 
de vergaderingen met onze promotor Jan De Lange gaven ons telkens nieuwe inzichten. Deze 
zorgden voor de kwaliteit in het eindproduct.  

Een eindproduct waar heel trots op zijn! 

6.2 Sterktes en zwaktes 
6.2.1 Sterktes 

Met LIFT wordt een vernieuwend concept aangeboden om aan de slag te gaan met leerlingen 
binnen het STEM-onderwijs. Tijdens het onderzoek werd gezocht naar een goed evenwicht tussen 
vrijheid van de leerlingen en een sterke houvast voor de leerkracht. Vanuit de feedback van zowel 
de leerlingen als leerkrachten kan worden geconcludeerd dat dit evenwicht met LIFT gevonden is.  

Door middel van een handige website wordt de toegankelijkheid van het project verhoogd en kan 
iedereen meteen aan de slag. De website biedt eveneens de mogelijkheid om eenvoudig 
aanpassingen door te voeren en het project verder te laten evolueren in de tijd. 

Bij het uitvoeren van een LIFT-project zijn vele actoren betrokken: de leerlingen en leerkrachten 
uit het secundair onderwijs én de leerlingen en leerkrachten uit het lager onderwijs.  

De samenwerking tussen een lagere school en een secundaire school is een Win-winsituatie. 
Enerzijds omdat er vaak nog STEM-expertise ontbreekt in de lagere school die met dit project kan 
aangescherpt worden. Anderzijds omdat de secundaire school een mogelijkheid krijgt om reclame 
te maken.  

De leerlingen in het secundair onderwijs werken tijdens dit project aan meerdere 
sleutelcompetenties: Wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM, cultureel bewustzijn, 
duurzaamheid, digitale competenties, zelfbewustzijn, ondernemingszin en leercompetenties. 

Door de ontwikkeling van vijf verschillende formats krijgen de leerlingen een kapstok bij het kiezen 
van een workshop. Binnen dit format is er enerzijds structuur door de werkwijze & tips maar 
anderzijds voldoende plaats voor eigen ideeën. 

Binnen een schoolse context zou LIFT mits enkele aanpassingen ook uitgebouwd kunnen worden 
voor andere onderwijsvakken. 

6.2.2 Zwaktes 
Binnen de wetenschap is het vereist om kritisch ingesteld te zijn. Hierbij worden enkele zwaktes 
vermeld van het onderzoek en het uiteindelijke draaiboek. 

Door de omvang van het project werden bepaalde onderdelen niet volledig uitgetest. Hierbij 
zouden zowel de contextanalyse (interesses doelgroep) en de evaluatie (door leerkrachten) nog 
verder onderzocht moeten worden. 
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De tips en inspiratiefiches ter ondersteuning van de leerlingen dienen verder aangevuld te worden 
wanneer meer praktijkervaring wordt opgedaan. Deze verdere aanvullingen zullen echter niet 
meer mogelijk zijn binnen het uitvoeren van deze bachelorproef. De leerlingen uit het secundair 
onderwijs hebben tijdens de test-lessen geen workshop kunnen geven in een lagere school. Deze 
workshops zullen pas volgend jaar plaatsvinden. 

De lessenreeks is opgebouwd voor minimum tien lesuren. Dit zou de drempel kunnen verhogen 
om effectief aan het project te starten. Het project uitvoeren tijdens een project-dag is eveneens 
niet mogelijk. 

Leerkrachten moeten door de vrijheid van de leerlingen van alle markten thuis zijn. Ondanks de 
uitgebreide ondersteuning op de website dient een leerkracht open te staan om hun leerlingen 
ook te ondersteunen bij onderwerpen die de leerkracht minder ligt. 

Ten slotte werd tijdens de praktijktest in College Ten Doorn de rol van de leerkracht duidelijk. De 
leerkracht is tijdens het project een coach voor de leerlingen. De leerkracht nog extra 
ondersteuning bieden met het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van coachen zou een meerwaarde zijn voor 
het eindproduct. 

6.3 Toekomstvisie 
Met het eindproduct LIFT hopen we een groot aantal leerkrachten te bereiken die het zien zitten 
om de mogelijkheden van het project aan te grijpen. Daarnaast wensen we dat op deze manier 
duurzame samenwerkingen tussen lagere en secundaire scholen ontstaan. 

Ook hopen we dat leerlingen die deelnemen aan het project de overweging maken om voor de 
lerarenopleiding te kiezen. We wensen vele kinderen te enthousiasmeren voor een richting binnen 
STEM. 

Deze bachelorproef is zoals een boek met een open einde, er zijn nog vele aspecten die verder 
onderzocht kunnen worden. Graag zouden we dit project na de opleiding verder uitbouwen en 
streven naar een LIFT-methode voor andere vakken. Dit klopt met de visie van de double diamond 
want het antwoord biedt meestal nieuwe uitdagingen. 
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6.4 Besluit 
Leerlingen moeten heel hun schoolcarrière luisteren naar de leerkracht. Wat als de rollen worden 
omgedraaid en de leerlingen de kans krijgen om zelf eens les te geven? En dit in de vorm van een 
workshop? Deze bachelorproef is opgezet met als doel een antwoord te vinden op de volgende 
vraag: “Welke begeleiding en tools kunnen we aanbieden aan begeleiders om samen met jongeren 
een STEM-workshop te organiseren voor kinderen?”. We zijn aan de slag gegaan met de double 
diamond methode van Design Thinking om het probleem rond de onderzoeksvraag op te lossen. 

Aan het begin van het designproces was er nog geen onderzoeksvraag, maar een uitdaging vanuit 
de vakgroep Fysica.  

In de linker diamant werd de uitdaging verkend. Dit gebeurde in twee stappen. 

In de eerste stap, inleven, deden we een literatuurstudie naar de beschikbare STEM-initiatieven. 
Op basis van deze literatuurstudie stelden we een mindmap op, waaruit vier workshop concepten 
vloeiden die dienden om later de nood te bepalen.  

In een tweede stap werden de vier concepten aan de hand van verschillende paramaters 
(doelgroep, thema, context, vorm en doel) verwerkt tot vier cornflakesdozen. Dit gaf ons een beter 
inzicht om de uitdaging te begrijpen. Tijdens gesprekken met Ruud Van de Velde en Sander 
Hungenaert zijn de vier cornflakesdozen, met elk een eigen concept, voorgesteld. De informatie 
uit deze bevragingen en de literatuurstudie gaf de aanzet tot de uiteindelijke onderzoeksvraag. Dit 
concludeerde het linkse deel van de double diamond. 

De uitdaging werd omgevormd tot een nood. In dit onderzoek gingen we opzoek naar tools en 
begeleiding bij het ontwerpen van STEM-workshops met leerlingen. De leerkrachten hebben hier 
nood aan een stappenplannen en controle, terwijl leerlingen nood hebben aan vrijheid en 
eigenaarschap. Een balans hierin vinden was belangrijk voor ons eindproduct. Op dit moment 
stond de onderzoeksvraag vast. 

Het rechtse deel van de double diamond is gericht op het ontwerpen van een antwoord op de 
onderzoeksvraag. Ook dit gebeurde in twee stappen. 

De eerste stap start bij het bedenken van een mogelijk antwoord. Hiervoor gingen we aan de slag 
met een tweede literatuurstudie, een enquête gericht naar leerkrachten en een zelfontworpen 
workshop in VBS Het Klaverblad. Na het verwerken van de enquêtes en het uittesten van de 
workshop in een lagere school, werd een eerste antwoord bedacht op de onderzoeksvraag. Dit 
antwoord kreeg de vorm van een flowchart. 

In een tweede stap, het toepassen, diende de flowchart als ruggengraat bij het uitwerken van een 
draaiboek. Dit is de tool die we aanbieden aan begeleiders. De eerste versie van het draaiboek was 
heel algemeen opgesteld. Door de feedback en talrijke aanpassingen, kwam een tweede versie van 
het draaiboek tot stand. In het College Ten Doorn werd de tweede versie van het draaiboek 
uitgetest door twee klassen (26 leerlingen). 

Tot slot werd een antwoord geformuleerd. We maakten een website op basis van de tweede versie 
van het draaiboek en onze nieuw verworven praktijkervaring. De website: liftproject.be is de 
laatste iteratie van het draaiboek en dus ook de tool die we aanbieden om met jongeren STEM-
workshops te maken voor kinderen. De tool kreeg de naam ‘LIFT’. 

Met LIFT zijn we ervan overtuigd dat we een antwoord bieden op de noden van leerlingen en 
leerkrachten bij het ontwerpen van workshops voor de lagere school. Met LIFT bieden we een 
website met een uitgeschreven lessenverloop, een praktijkvoorbeeld, kant en klare 
werkdocumenten en een leerlingenwebsite aan. Zo maakt LIFT het begeleiden en organiseren van 
een STEM-workshop zo laagdrempelig mogelijk. LIFT zorgt voor een evenwicht tussen het 
eigenaarschap van de leerlingen en de gewenste controle voor de leerkracht. 

https://liftproject.be/
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Bijlage 1 Cornflakesdozen 1ste versie 
Vermeld in ‘De cornflakesdoos’. 



 

 

Bijlage 2  Opsomming STEM-initiatieven 
Vermeld in ‘Bestaande STEM-initiatieven’. 



 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 3  Opsomming mobiele initiatieven 
Vermeld in ‘Bestaande STEM-initiatieven’. 

 



 

 

Bijlage 4 Beschikbaar STEM-materiaal 
Vermeld in ‘Bestaande STEM-initiatieven’. 

 



 

 

Bijlage 5 Samenvattende mindmap 
Vermeld in ‘Mindmap’. 

 



 

 

Bijlage 6 Interviewvragen 
Vermeld in ‘Mindmap’. 

 



 

 

Bijlage 7 3D cornflakesdozen 
Vermeld in ’Cornflakesdozen’. 

  

  

 



 

 

Bijlage 8 Eindtermen 
Vermeld in ‘Sleutelcompetenties’. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 9 Enquête leerkrachten STEM 
Vermeld in ‘Enquête’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 10 Speluitleg Hit & Run 
Vermeld in ‘Voorbereiden van hit & run’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 11 Proevenfiches Hit & Run 
Vermeld in ‘Voorbereiden van hit & run’. 

De overige proevenfiches zijn terug te vinden op de website van LIFT: 
http://liftproject.be/downloads/Leerlingen/Proevenfiches.pdf 

 

http://liftproject.be/downloads/Leerlingen/Proevenfiches.pdf


 

 

Bijlage 12 Teaser Hit & Run 
Vermeld in ‘Voorbereiden van hit & run’. 

Hyperlink: https://youtu.be/U7-AeSsbzi8 

Screenshot: 

 
 

Qr-code naar de video: 

 

https://youtu.be/U7-AeSsbzi8


 

 

Bijlage 13 Foto’s Hit & Run 
Vermeld in ‘Uitvoeren van Hit & run’. 

 



 

 

Bijlage 14 Feedback Leerkrachten Hit & Run 
Vermeld in ‘Feedback leerkrachten’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 15 Checklist contextanalyse 
Vermeld in ‘Contextanalyse’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 16 Ijsje 
Vermeld in ‘Themaselectie’. 

 

 



 

 

Bijlage 17 Mindmap met aanvullingen 
Vermeld in ‘Themaselectie’. 



 

 

Bijlage 18 Pizzabrainstorm 
Vermeld in ‘PIZZA-brainstorm’. 

 



 

 

Bijlage 19 STEM-aspect (pk-model) 
Vermeld in ‘Rapportering’. 

(Dejonckheere, Vervaet, & Van De Keere, 2016) 

 
 



 

 

Bijlage 20 Onderzoeksfiche 
Vermeld in ‘Opzoekingswerk’. 

 



 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 21 Workshopfiche 
Vermeld in ‘Workshopfiche’. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 22 Inspiratiefiches 
Vermeld in ‘Inspiratiefiches’. 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 23 Evaluatie workshopfiche 
Vermeld in ‘Feedback’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 24 Evaluatie a.d.h.v. Rubrics 
Vermeld in ‘Rubric’. 

 



 

 

 
 



 

 

Bijlage 25 Reflectie leerlingen 
Vermeld in ‘Reflectie’. 

 



 

 

 



 

 

Bijlage 26 Foto’s test secundaire school 
Vermeld in ‘Lessenverloop’. 

   

   

²  

 



 

 

Bijlage 27 Verwerking eindfeedbackleerlingen 
Verwerkt in ‘Feedback leerlingen’. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Bijlage 28 algemene website 
Vermeld in ‘Structuur website’. 

Hyperlink: liftproject.be 

 

 

https://liftproject.be/
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