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Aandacht voor  
STEM 

in (basis)onderwijs 
 

(Science, Technology,  
Engineering, Mathematics)  

 
 

Vlaams Volksvertegenwoordiger  
Sabine Poleyn 

2005 

2013 Enkele cijfers 
1. Dalende leerlingenaantallen Wetenschappen en Techniek 

 bv. Industriële wetenschappen 

Enkele cijfers 
2. Elektromechanica  

 1. STEM-actieplan 
•  Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte 

wetenschappen en techniek 2012-2020 

•  Van de Vlaamse Regering en STEM-platform 

•  Doel: Jongeren positiever doen kiezen voor techniek & exacte 

wetenschappen 

•  Verschillende initiatieven, onder meer: 

 1. basisonderwijs : technisch talent opmerken en ontwikkelen 

 2, aantrekkelijker maken nijverheidstechnisch onderwijs 

 3, perceptie van maatschappij (t.a.v. techniek) verbeteren  
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1.STEM-actieplan  
-  Aanbevelingen STEM-platform (13/09/2013): 

1.   onderwijsgebonden thema’s: 
-  Aantrekkelijk STEM-onderwijs 
-  Versterken leraren, opleiders en begeleiders i.c. wetenschaps- en 

techniekcoaches  
-  Inzetten op excellentie 
-  Aanpassen van opleidingsaanbod 

2.  Maatschappelijke thema’s: 
-   aanmoedigen sectoren, bedrijven en kennisinstellingen 

 -   verhogen maatschappelijke waardering voor technologische 
     beroepen 

 
3.  Verbeteren studie- en loopbaankeuzeproces 

 -   verbeteren studie- en loopbaankeuzeproces  
 -   meer meisjes in STEM-richtingen 

 

 1. STEM-actieplan 
•  Opstart dit schooljaar: 

  

 1. basisonderwijs : techniekcoach  

 -  TIMMS en inspectie wijzen op onzekerheid onderwijzers tav 

 wereldoriëntatie 

 - vrijwilliger staat onderwijzer bij   

 - uitrol volgend schooljaar olv pedagogische begeleidingsdiensten 

  

 2. techniekclubs / STEM-academie 

 - naar analogie met kunstacademie – op woensdagnamiddag 

 - uitrol in 12 West-Vlaamse gemeentes, getrokken door Vives 

 - volgens principes TOS21 

 - betrokkenheid lokale basis-en secundaire scholen 

Techniekclub Zwevegem – programmeren van de 
lego-robot 

 2. techniek in hervorming 
secundair onderwijs 

 

1. In masterplan aandacht voor basisonderwijs   

 onder meer mogelijkheid voor vakleraar techniek /Frans 

 Hoe? Ideaal? 

2. In Onderwijsdecreet XXIV  wordt de splitsing van wereldoriëntatie in 

sociale/humane en techniek/wetenschappen voorgesteld 

-  Betekent NIET dat vakleraar moet zijn (cfr muzische vorming) 

-  Nog niet gestemd in parlement 

-  Vakbonden en koepels vragen dit niet te doen 

-  Hun alternatief: 

1. Vorming ism lerarenopleiding, ea 

2. coaching intern en extern, teamteaching, … 

 3. conclusie 

 

 

Maatschappelijke vraag om alle talenten voldoende te ontdekken, in basis- en 

secundair onderwijs, oa techniek. 

 

Chapeau voor alle initiatieven in die zin.   

Cfr expertise wetenschappelijk denken/ onderzoekend leren VIVES 

 

We willen de leraar ondersteunen! 

 

Suggesties welkom: sabine.poleyn@vlaamsparlement.be  

Techniekclub Zwevegem 


