
   

 
 
 

 
 
 
 

Schooljaar 2015-2016: start 1ste leerjaar A met keuzegedeelte STEM 
 
 

1. Waarom starten we op het STK met STEM in de eerste graad? 
 
Het letterwoord STEM – Science, Technology, Engineering en Mathematics – staat sterk in de 
belangstelling binnen het wetenschapsonderwijs, zowel in het lager, secundair als in het hoger 
onderwijs. Ook op het STK borrelt STEM al even en willen we vanaf schooljaar 2015-2016 graag een 
volgende stap zetten, nl. opstart van STEM als keuzegedeelte in leerjaar 1A, naast Moderne 
Wetenschappen en Latijn. 
 
Het opstarten van het keuzegedeelte STEM sluit aan bij de visie van het STK, namelijk: 
 

- “Talenten en passies ontdekken en ontplooien: we dagen onze leerlingen uit om op 
ontdekking te gaan, om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen tot 
competenties.” 

- “Om dit te realiseren zetten we in op een ontwikkelingsaanpak, waarin creativiteit, 
experimenteren, nieuwe technologie, open feedback en zelfreflectie basiskenmerken zijn.” 

 
Bovendien is de maatschappelijke nood (zowel in ons eigen land als in Europa) groot om leerlingen 
de kans te geven om hun talenten m.b.t. STEM te ontplooien. Vandaag volgen heel wat leerlingen 
een wetenschappelijke studierichting (binnen het ASO) waarbij technologische en engineering-
aspecten weinig of niet aan bod komen. We gaan ervan uit dat in sterk wetenschappelijk-wiskundige 
studierichtingen er een leerlingenprofiel aanwezig is dat aangetrokken is door een STEM-
georiënteerde vorming. Als school willen we inzetten op een keuzemogelijkheid die uitgaat van een 
twee-eenheid van wetenschap en technologie.  
 
Het STK streeft ernaar ieder op zijn niveau te begeleiden en uit te dagen om daarna een degelijke 
keuze te kunnen laten maken. Daarom kiezen we voor drie varianten in het eerste leerjaar A die 
evenwaardig naast elkaar staan en ieder hun eigen karakter hebben. 
 

- Zij die op een rustiger tempo degelijk voorbereid willen worden op een vervolgstudie binnen 

ASO, kiezen voor 1A met keuzegedeelte Moderne Wetenschappen (MWE).  

- Zij die willen uitgedaagd worden door een extra taal die fundamenten legt voor andere talen, 

kiezen voor 1A met keuzegedeelte Klassieke studiën (LAT).  

- Zij die een extra uitdaging vinden in het kritisch bekijken, onderzoeken en oplossingen 

proefondervindelijk ontdekken van maatschappelijke onderwerpen, kiezen voor 1A met 

keuzegedeelte STEM.  
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2. Welke vakken mag je verwachten in het eerste leerjaar STEM? 
 
In het eerste leerjaar A zijn er 27 lesuren die voor iedereen hetzelfde zijn. Daarbovenop heb je vijf 
lesuren die elke school zelf mag invullen. Het STK heeft gekozen om 1 lesuur Sociale 
WeekActiviteiten (SWA) voor alle leerlingen aan te bieden. Dit wil zeggen dat er nog 4 lesuren 
beschikbaar zijn voor de verschillende keuzegedeeltes, nl. Moderne Wetenschappen (MWE), 
Klassieke studiën (LAT) en STEM.  
 

 MWE LAT STEM 

Godsdienst 2 2 2 

Aardrijkskunde  2 2 2 

Natuurwetenschappen 2 2 2 

Frans 6 4 4 

Geschiedenis 1 1 1 

Klassieke studiën - 4 - 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 

Muzikale opvoeding 1 1 1 

Nederlands 6 5 5 

Plastische opvoeding 2 2 2 

STEM - - 4 

SWA (Sociale WeekActiviteiten) 1 1 1 

Techniek 2 2 2 

Wiskunde 5 4 4 

Totaal 32 32 32 

 
Binnen STEM komen items als programmeren, wetenschappen, technologie, wiskunde, fysica, 
onderzoek, ontwerpen en probleemoplossend redeneren aan bod. Zo zal o.a. gewerkt worden met 
“Lego Mindstorms Education”. Door deze probleemoplossende aanpak en het gebruik van echte 
robots maken we het leerproces van de leerlingen levendiger en hopen we hun interesse, inzicht en 
enthousiasme voor informatica, wetenschap, technologie, techniek en wiskunde aan te scherpen. 
 
In de vorm van projecten zullen de leerlingen gedurende het hele schooljaar verschillende 
maatschappelijke onderwerpen kritisch bekijken, onderzoeken en oplossingen proefondervindelijk 
ontdekken. De projecten zijn in de tijd beperkt (vb.: 3 à 4 weken) en snijden onderwerpen aan die 
aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. 
Tijdens deze projecten is het mogelijk dat de leerlingen kennismaken met bepaalde 
wetenschappelijke en/of wiskundige fenomenen (vb. atmosferische druk, krachten, talstelsels, 
barcodes …) die ze in hogere leerjaren theoretisch verder zullen bestuderen. Tevens staan de 
projecten in relatie met andere vakken die ze in het eerste jaar hebben zoals natuurwetenschappen, 
aardrijkskunde, wiskunde en techniek. Bepaalde thema’s kunnen immers tijdens deze lesuren niet 
uitgediept worden wegens tijdsgebrek, maar via STEM bestaat wel de mogelijkheid er dieper op in te 
gaan. 


