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 VOORWOORD

M et het tweede 
nummer van dit 
magazine willen 

wij jou opnieuw onder-
steunen om je leerlingen 
op weg te zetten naar een 
studiekeuze die bij hen 
past. En “wij”, dat is Volta, 
de sectorale organisatie 
voor elektrotechniek. 

Dankzij jouw onderwijsac-
tiviteiten hebben een aan-
tal kinderen en jongeren in 
je klas misschien hun ta-
lent voor techniek ontdekt. 
In dit nummer vind je een 
leuke test waarmee de 
kinderen in jouw klas zelf 
kunnen nagaan of STEM 
en techniek echt hun ding 
zijn.

We laten ook je collega’s 
aan het woord, met in-
spirerende getuigenissen 
en tips over lesmateriaal, 
oriëntatie van hun leer- 
lingen …

En tot slot blikken we 
vooruit naar de vernieuw-
de tweede graad in het 
secundair onderwijs: 
vanaf september veran-
dert er immers heel wat. 
Wie wil gaan voor STEM, 
kan kiezen uit richtingen 
met doorstroomfinaliteit, 
arbeidsmarktfinaliteit of 
dubbele finaliteit.

Vanuit Volta willen wij een 
lans breken om kinderen 
met goesting en talent 
ook echt met technologie 
aan de slag te laten gaan 
tijdens het secundair on-
derwijs. Zodat ze techniek 
niet enkel vanuit boeken 
bestuderen.  

Onze maatschappij 
heeft immers nood aan 
“doenkers”: denkers die 
ook doen, die hun kennis 
ook hands-on kunnen 
vertalen naar oplossingen 
die echt werken. 

Maar dat vraagt oefening: 
bedenken, uitvoeren, diep 
teleurgesteld zijn als het 
niet werkt, ontdekken 
waarom het fout gaat, 
bijsturen … en de kick 
ervaren van een creatieve 
oplossing die werkt.
Die ervaringen kunnen 
kinderen en jongeren 
enkel opdoen in een on-
derwijsomgeving waarin 
ze techniek echt mogen 
beleven, en er zelf mee aan 
de slag kunnen gaan.

We willen jou als leerkracht 
dan ook aanmoedigen 
om ouders te stimule-
ren om met open vizier 
het scholenlandschap te 
verkennen, en op (be)zoek 
te gaan naar een school 
en onderwijsvorm waar-
in kinderen technologie 
echt kunnen ervaren, met 
hoofd, handen én de nodi-
ge creativiteit. 

Peter Claeys 
Directeur Volta

Welkom!

GO-ELECTRO.BE

KIES VOOR EEN 
TOEKOMST VOL 
SPANNING EN 
ENERGIE

Deel www.go-electro.be!

Verken onze website en 
ontdek welke deuren een 
elektrotechnische opleiding  
kan openen. 
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ER HANGT EEN SCHADUW OVER HET TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS. ONDANKS HEEL 
WAT POGINGEN SLAAGDEN DE ONDERWIJSVORMEN ER NOG NIET IN OM HET NEGATIEVE 
IMAGO VAN ZICH AF TE SCHUDDEN. LEERLINGEN EN OUDERS ZITTEN MET VOOROORDELEN 
DIE JE ALS LEERKRACHT KAN ONTKRACHTEN. DIT ZIJN DE TIEN MEEST VOORKOMENDE. 

10 VOOROORDELEN  
over tso en bso ontkracht

1. 
Met een tso of bso-
diploma vind je 
moeilijk een job

In de top 10 van studie-
richtingen (Jobat) die snel 
werk opleveren, staan heel 
wat STEM-richtingen, zoals 
Industriële Wetenschappen 
en techniek. Met STEM-di-
ploma’s van het secundair 
onderwijs geraak je dus snel 
aan de bak. Uit het school-
verlatersrapport van VDAB 
van juni 2020 blijkt dat 
leerlingen met STEM-diplo-
ma’s het heel goed doen op 
de arbeidsmarkt. Logisch 
ook, want er is al jaren een 
grote vraag naar technische 
profielen. Dat is te zien aan 
de knelpuntberoepenlijst 
van VDAB. De top 10 van 
knelpuntberoepen bestaat 
voor de helft uit technische 
functies. 

2. 
STEM-richtingen 
in tso en bso zijn 
gemakkelijker dan 
in aso

De verschillende onderwijs-
vormen hebben een an-
dere invulling en focus, en 
vragen andere vaardigheden 
en kennis. Leerlingen kiezen 
bijvoorbeeld bewust voor tso 
en bso voor meer praktijk en 
minder theorie. Daardoor is 
het onmogelijk om studie-
richtingen in verschillende 
onderwijsvormen te verge-
lijken op vlak van moeilijk-
heidsgraad. 

Wanneer we kijken naar 
workload, zien we dat 
leerlingen in tso en bso 
evenveel tijd in hun studies 
investeren dan leerlingen in 
aso. Ze brengen meer uren 
op school door. Een school-
week in het aso duurt 32 tot 
34 uur, terwijl die in het tso 
en bso 34 tot 36 uur duurt. 
De tijd die leerlingen uit het 
aso achter hun studieboeken 
spenderen, brengen leerlin-
gen uit tso en bso door in de 
praktijklokalen.

3. 
Leerlingen uit tso 
of bso zijn lui en 
schoolmoe

In het tso en bso zitten vaak 
leerlingen die moesten “zak-
ken” door een B- of C-attest, 
en zo in het watervalsys-
teem terechtkwamen. Dat 
wekt een constant gevoel 
van mislukking of falen 
op. Bovendien komen ze 
daardoor in studierichtingen 
terecht die ze eigenlijk liever 
niet willen volgen. 19% van 
leerlingen uit bso en 11% van 
de leerlingen uit tso zegt 
dat hun huidige onderwijs-
vorm eigenlijk niet bij hen 
past (Noémie Cremer, 2016). 
Je zou voor minder gede-
motiveerd geraken. Al snel 
krijgen ze het label ‘attitude-
probleem’ opgeplakt, terwijl 
de demotivatie van leerlin-
gen meestal het gevolg is 
van het traject dat ze al door-
lopen hebben. Leerkrachten 
uit tso en bso bevestigen dat 
slechts een klein deel van de 
leerlingen echt een attitude-
probleem heeft. Die proble-
matiek komt ook in het aso 
voor, en is niet uniek voor 
tso of bso. 
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Maar liefst 
86% van de 
leerlingen in 
tso en 65% van 
de leerlingen in 
bso geeft aan 
dat ze van plan 
zijn om hoger 
onderwijs te 
volgen.

4. 
Tso en bso zijn 
bedoeld voor wie in 
aso niet meer mee 
kan

Veel leerlingen en hun ou-
ders gaan ervan uit dat het 
beter is om ‘hoog’ te begin-
nen, zelfs al zou de leerling 
beter passen in tso of bso. 
“Zakken” naar tso of bso kan 
daarna nog. Het waterval-
systeem dat zo gecreëerd 
wordt, zorgt voor de nega-
tieve perceptie dat tso en bso 
een opvangnet is voor leer-
lingen die niet passen in aso. 
Gelukkig is dit lang niet voor 
alle leerlingen het geval. In 
een onderzoek van SODA+ 
(2020) gaf slechts 35,72% 
van de leerlingen aan dat 
een B-attest de reden is dat 
ze een tso of bso-richting 
volgden. Heel wat leerlingen 
starten met volle goesting in 
tso of bso, of maken vrijwil-
lig de keuze om te verande-
ren van richting.  

5. 
Leerlingen uit bso 
kunnen en willen 
niet verder studeren

Afstuderen in tso of bso be-
tekent niet dat je voor altijd 
klaar bent met studeren. 
Toch heeft vooral het be-
roepsonderwijs de reputatie 
van een eindstation te zijn. 
De modernisering van het 
secundair onderwijs voert 
vanaf september 2021 de 
arbeidsfinaliteit in, wat die 
perceptie nog zal versterken. 
Voor leerlingen uit tso en 
bso (die een 7de jaar volgen) 
zijn er heel wat mogelijkhe-
den om verder te studeren. 
Ze kiezen uit graduaten, 
(professionele) bachelors, 
SYNTRA-opleidingen, enzo-
voort. 

Bovendien blijkt dat veel 
leerlingen uit tso en bso 
graag willen verder stu-
deren. Maar liefst 86% van 
de leerlingen in tso en 65% 
van de leerlingen in bso 
geeft aan dat ze van plan 
zijn om hoger onderwijs te 
volgen, en dus niet meteen 
de arbeidsmarkt op willen 
(SODA+, 2016).

6. 
Wetenschap en 
techniek zijn 
interessant, maar 
niet voor op school

Het ROSE-onderzoek 
(Sjoberg & Schreiner, 2010) 
beweert dat jongeren een 
positieve houding hebben 
tegenover wetenschap en 
techniek in het algemeen, 
maar een mindere interesse 
voor wetenschap en tech-
niek op school. Vlaamse 
jongeren scoren gemiddeld 
goed op wiskunde en we-
tenschappen, maar zouden 
zich er niet door aange-
trokken voelen. Toch geven 
leerlingen in de derde graad 
van STEM-richtingen aan 
dat ze wél uit interesse voor 
hun studierichting kozen. 
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Leerkrachten 
uit tso en bso 
bevestigen dat 
slechts een 
klein deel van 
de leerlingen 
echt een 
attitudeprobleem 
heeft. Net als  
in het aso. 

7. 
Leerlingen uit aso 
kijken neer op 
leerlingen uit tso en 
bso

Volgens onderzoek van 
SODA+ geeft 53% van 
aso-leerlingen aan vrienden 
te hebben die neerkijken 
op andere onderwijsvor-
men. Maar dat percentage 
is in het tso even groot. Van 
leerlingen uit bso geeft 46% 
aan vrienden te hebben die 
neerkijken op andere onder-
wijsvormen. Het probleem 
komt dus in alle onderwijs-
vormen in gelijke mate voor 
(Noémie Cremer, 2016).

8. 
STEM-richtingen 
in tso en bso zijn 
jongensrichtingen

Het overgrote deel van de 
leerlingen in STEM-rich-
tingen in tso en bso zijn 
inderdaad jongens. Toch 
zien technische scholen hun 
aandeel aan meisjes groeien. 
Eens er een aantal meisjes in 
de klas zitten, gaat de bal aan 
het rollen. 

9. 
STEM in aso is 
hetzelfde als STEM 
in tso en bso

In aso ligt de nadruk bij 
STEM op wetenschap en 
wiskunde, terwijl die in 
tso en bso op techniek 
en engineering ligt. Daar 
heb je natuurlijk ook een 
basis wiskunde en weten-
schap voor nodig. In tso en 
bso-scholen komen dus alle 
componenten van STEM aan 
bod, terwijl het aanbod voor 
techniek en engineering in 
aso beperkt is. 

10. 
Ouders negeren een 
studiekeuzeadvies 
voor tso en bso 
liever 

Het klopt dat veel ouders 
denken volgens het klassieke 
watervalsysteem, en hun 
kind liever zien starten in 
aso. Uit het OBPWO-project 
(Boone & Van Houtte, 2010) 
blijkt echter dat ongeveer 
90% van de ouders het 
studiekeuzeadvies, gegeven 
door de leerkrachten in het 
lager onderwijs, volgt en op 
basis daarvan een school 
kiest. Als je een technische 
richting aanraadt, zullen 
ouders dat advies dus niet 
zomaar in de wind slaan.   
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 DOSSIER ‘VAN BASIS NAAR SECUNDAIR’

“Tegenwoordig worden zowel  
de DOENER als de DENKER  
op hun wenken bediend in  
technische richtingen.”
80% VAN DE LEERLINGEN DIE KOZEN VOOR EEN STEM-RICHTING DOEN DAT UIT 
INTERESSE EN MET VOLLE GOESTING, ZO BLIJKT UIT ONDERZOEK OP PAGINA 10.   
WIJ GINGEN EENS POLSEN BIJ ENKELE LEERLINGEN VAN SINT-LAURENS IN ZELZATE 
DIE VOL OVERTUIGING KOZEN VOOR TECHNIEK VANAF DE EERSTE GRAAD. 

Feike Schouw wist al een 
tijdje dat ze een rich-
ting wou volgen waar 
ze dingen kon creëren. 
“Ik knutsel al sinds ik zes 
jaar ben. In onze tuin 
heb ik ooit een restau-
rantje gebouwd in hout. 
Nu ben ik vooral bezig 
met tekenen. Ik hou ook 
van wiskunde en Engels 
maar ik wou vooral een 
opleiding waarin ik mijn 
creativiteit om dingen te 
creëren de vrije loop kon 
laten. Dat dit op dezelf-
de school kon, was leuk 
meegenomen. We leren 
dingen correct opme-
ten en we leren bij over 
verschillende materialen 
zoals hout en metaal. We 
zijn nog niet zo ver in het 

nieuwe schooljaar maar 
de fotohouder die we zelf 
hebben gemaakt, vond ik 
al een leuke start.”

“Mijn ouders stonden 
volledig achter mijn 
keuze om een technische 
richting te volgen. Ze 
weten dat dit bij mij past. 
Een technische richting 
zorgt ervoor dat je later in 
staat bent om dingen zelf 
te bouwen eens je afge-
studeerd bent en het biedt 
je vele opties. Wat ik er 
later precies mee ga doen, 
weet ik nog niet maar 
in elk geval is het een 
meerwaarde om handig 
en praktisch te zijn in het 
dagelijkse leven.”

“Ik knutsel al sinds ik 
zes jaar ben, heerlijk 
om ook op school 
dingen te maken.
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Xyandro Van Hove 
is een echte Legofan. 
“Mijn kamer staat vol, 
van kleins af bouw ik al 
met Lego. Ik hou ervan 
om met mijn handen 
te werken en dingen te 
creëren. Een technische 
richting is mij dan ook 
op het lijf geschreven. De 
leerkracht legt ons zowel 
de theorie als de praktijk 
uit van hoe iets in elkaar 
zit en dat is toch boei-
end. Ook leerden we het 
onderscheid tussen een 
boor voor hout en één 
voor metaal. Later wil ik 
in de bouw actief zijn en 
dan eerder het uitvoe-
rende aspect ervan dan 
het uittekenen. Daar ben 
ik niet zo goed in. Ik ben 

blij dat ik STEM-tech-
nieken als keuzevak heb 
gekozen.”

“Lego is mijn passie en 
heeft mijn zin voor tech-
niek zeker aangewak-
kerd. Ik heb verschillende 
robots die ik zelf in elkaar 
heb gestoken, net zoals 
een grote Minion en ooit 
heb ik in twee dagen een 
hele grote boot gebouwd. 
Zelf dingen ontwer-
pen voor Lego zou een 
droomjob zijn, ja. Andere 
kinderen die ontwerpen 
van mij bouwen, dat is 
niet alleen cool, het zou 
een hele grote eer zijn.”

Lander De Muynck deelt 
de passie voor Lego. 
“Voor zover ik mij kan 
herinneren, ben ik aan 
het bouwen. Eerst met 
Lego, dan met Lego 
Technic. Aanvankelijk de 
kleinere creaties maar re-
cent maakte ik een kraan 
en de Bugatti. Dat was 
helemaal mijn ding want 
ik zou later graag eerst 
in een garage aan auto’s 
werken om dan uiteinde-
lijk mijn ultieme droom 
te realiseren: werken in 
de pit van een Formule 
1-team. En dan het liefst 
bij Ferrari of Mercedes!” 

“Ik ben praktisch aange-
legd, theorie is minder 
mijn ding. Het waren 
mijn ouders die mij 
op weg zetten naar 
STEM-technieken en ik 

ben blij met mijn keu-
ze. Ik leer nu met boren 
werken en met hamers, 
priemen en combinatie-
tangen. Volgende week 
volgt dan de plooibank. 
We leren ook technisch 
tekenen en hoewel dat 
mij minder aanspreekt, 
is het nog altijd veel 
leuker dan pure theorie. 
Aanvankelijk dacht ik 
nog volgend jaar Moder-
ne Talen te doen maar 
nu denk ik toch dat ik 
STEM-technieken ga 
verderzetten. In het der-
de jaar zou ik dan kiezen 
voor mechanica op deze 
school of misschien voor 
automechanica in Gent, 
dat is ook een optie. In 
elk geval zet ik met een 
technische richting nu 
al stappen op weg naar 
mijn droom.” 

“Andere kinderen 
die mijn ontwerpen 
bouwen, dat zou 
cool zijn.

“Mijn droom? In 
de pit werken bij 
Ferrari of Mercedes!
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Lowie Vanlerberghe 
studeerde in Gent voor 
leerkracht muzikale 
opvoeding, techniek en 
informatica en is sinds dit 
jaar hun leerkracht tech-
niek en STEM-technieken. 
“Al doende leert men is 
een cliché dat zeker opgaat 
voor deze leerlingen en 
waar ook ik sterk in geloof." 

In het tweede jaar van 
de B-stroom bijvoor-
beeld leren kinderen met 
een kolomboormachine 
werken. Je kan daar een 
PowerPointpresentatie 
over geven, maar ze heb-
ben een hekel aan theorie. 
Ik leer het hen liever in de 
praktijk zodat ze de theorie 
onbewust oppikken." 

"Bij de leerlingen van de 
A-stroom doe ik dat wel, 
daar is de verhouding 
tussen theorie en praktijk 
50/50.”

“Het voordeel van het 
vernieuwde studieaanbod 
is dat leerlingen van het 
eerste middelbaar de tijd 
krijgen om echt hun eigen 
kunnen te verkennen en 
zo een beter beeld krij-
gen van wat ze willen. In 
principe kunnen ze na zes 
maanden overschakelen 
op STEM-wetenschappen 
of zelfs Moderne Talen. 
Voor de twijfelaars is dat 
ideaal. Mocht ik die keuze 
op jonge leeftijd hebben 
gehad, had ik er zeker voor 
gekozen.”

“Het beeld dat wie kiest 
voor een technische rich-
ting automatisch bouw-
vakker wordt en waardoor 
veel ouders hun kinderen 
ervan weerhouden, klopt 
al lang niet meer. Tegen-
woordig worden zowel 
de doener als de denker 
op hun wenken bediend. 
Technisch tekenaar, 
burgerlijk of industrieel 
ingenieur, eigenaar van 
een bouwmaterialenzaak, 
er is een waaier aan moge-
lijkheden voor wie uit een 
technische richting komt. 
Ik ben ervan overtuigd 
dat bepaalde leerlingen 
die ik nu heb over 10 à 15 
jaar mooie dingen gaan 
realiseren.”

“Mijn doel is om mijn 
leerlingen voor te berei-
den op het echte leven en 
hen probleemoplossend te 
leren nadenken. De liefde 
die ik voor techniek heb, 
wil ik met hen delen. Dat 
kan je als leerkracht door 
dichtbij hun leefwereld 
te blijven. Zo zijn er heel 
wat leerlingen op school 
met een Tech Deck mini 
skateboard. Je zou ze 
dat bijvoorbeeld kunnen 
leren maken. Later dit jaar 
maken ze een kleine stoel 
waarin ze hun smartphone 
kunnen vastklikken om 
een filmpje te bekijken. 
Deze generatie is vergroeid 
met de smartphone. Als 
leerkracht kan je daarop 
inspelen om dingen te 
maken die hen prikkelen 
en hun enthousiasme 
opwekken. Via een game 
op een tablet bijvoorbeeld 
leren ze constructies 
bouwen en intussen leren 
ze nadenken over hoe ze 
een brug stevig kunnen 
maken. Nadien laat ik ze er 
een technische tekening 
van maken en uitvoeren 
met ijsstokjes. Op die ma-
nier combineren ze beide 
facetten van de job: ‘be-
denker’ en ‘uitvoerder’ en 
leren ze met digitale media 
werken. Zo zijn er interes-
sante apps om te meten en 
te ontwerpen.” 

“Vertrek als 
leerkracht vanuit 
hun leefwereld.

#
Leraar Lowie Vanlerberghe: “In het tweede 
leerjaar B leren de kinderen met een 
kolomboormachine werken. Je kan daar een 
PowerPointpresentatie over geven maar al 
doende leren werkt veel beter.”

9



ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

STEM-LEERLINGEN 
STUDEREN MET 

VOLLE GOESTING
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STEM-ACTIES 
ZORGEN VOORAL 
VOOR ASO-
INSTROOM
STEM is al een tiental jaar 
een gekend fenomeen, 
ook in het basisonderwijs. 
Initiatieven van scholen 
en het STEM-actieplan 
2012-2020 van de Vlaam-
se overheid zorgden voor 
een grotere instroom in 
STEM-richtingen in aso, 
maar niet in tso en bso, 
terwijl zich net daar de 
meeste STEM-richtingen 
bevinden. SODA+ roept 
daarom op om leerlingen 
in het basisonderwijs goed 
te informeren, maar vooral 
ook te inspireren. 

“Meer dan 80% van de 
leerlingen koos voor STEM 
uit interesse. Maar ander-
zijds geeft meer dan de 
helft van de leerlingen aan 
dat ze hun studierichting 
in het eerste jaar kozen 
omdat ze niet wisten wat 
ze anders zouden doen.

Twaalfjarigen kennen het 
aanbod niet, hebben een 
onvolledig of vertekend 
beeld over de studierich-
tingen en weten ook nog 
niet goed wat ze willen.
De interesse van jongeren 
voor techniek opwekken 
van in de lagere school kan 
dus een belangrijke impact 
hebben. Het zou jammer 
zijn dat sommige leerlin-
gen de boot voor techniek 
missen omdat ze hun inte-
resse nog niet kennen.” 

LAAT EENS EEN EI 
VALLEN ZONDER 
DAT HET BREEKT 
“In de lagere school 
worden er relatief wei-
nig praktische proefjes 
gedaan. In plaats van een 
saaie, theoretische les 
over zwaartekracht, kan 
je je leerlingen uitdagen 
om een ei van een gro-
te hoogte te laten vallen 
zonder dat het breekt. 
Leerlingen gaan dan op 
zoek naar oplossingen, 
die ze vinden in techniek: 
hoe kan je de val van het ei 
breken, bijvoorbeeld met 
een parachute? Hoe kan je 
het ei zacht opvangen of 
het ei harder maken zodat 
het niet breekt? 
Zo prikkel je de nieuwsgie-
righeid.

Of nog leuker: nodig een 
expert uit om die opdracht 
samen met hen te vervul-
len. Rolmodellen kunnen 
leerlingen motiveren om 
voor STEM te kiezen.” 

VERMIJD HET 
WATERVALSYSTEEM
“Ook de negatieve per-
ceptie van tso en bso 
speelt nog steeds een rol 
bij de lagere instroom in 
STEM-richtingen. Het 
watervalsysteem, waar-
bij leerlingen “zakken” 
naar tso of bso en zo hun 
motivatie verliezen door 
een constant gevoel van 
falen, is daarbij een grote 
boosdoener. 

Leerlingen met aanleg 
voor techniek starten beter 
meteen in een STEM-rich-
ting. Als leerkracht kan je 
ertoe bijdragen om niet 
langer in de hokjes van 
aso, kso, tso en bso te 
denken. Door leerlingen te 
laten kiezen voor een stu-
dierichting in plaats van 
een onderwijsvorm, kan 
je vermijden dat ze in dat 
watervalsysteem terecht 
komen.”

 ZO DOEN WIJ HET!

“In plaats van een 
theoretische les over 
zwaartekracht, 
kan je je leerlingen 
uitdagen om een 
ei van een grote 
hoogte te laten 
vallen zonder 
dat het breekt. 
Zo prikkel je de 
nieuwsgierigheid.

LEERLINGEN IN STEM STUDEREN MET VOLLE GOESTING! MEER DAN 80% VAN DE LEERLINGEN KOOS 
EEN STEM-RICHTING UIT INTERESSE , ZO BLIJKT UIT HET STUDIEKEUZE-ONDERZOEK VAN SODA+. 
ONDERZOEKERS MARGO DEWISPELAERE (UGENT) EN MONA DE SMUL (SODA+) RADEN STERK AAN 
OM AL IN DE BASISSCHOOL TE STARTEN MET HET OPWEKKEN VAN DIE INTERESSE.

Kinderen al in het lager 
onderwijs laten proeven 
heeft belangrijke impact

Meer weten over onderzoeken rond studiekeuze? 

 � www.sodaplus.be/nl-be/scholen/ 
info/onderzoek-ugent 
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Een online 
vragenlijst die 

peilt naar interesses, 
vaardigheden en 

kennis. 

Een boekje met 
denkopdrachtjes 

waarbij leerlingen zichzelf 
leren inschatten en 

evalueren. De redenering 
daarachter wordt gescoord 

door de leerkracht.

Open en 
gestructureerde doe-

opdrachten. 
Bij zo’n opdrachten is goed 
te zien welk STEM-profiel 
leerlingen aannemen. De 
leerkracht geeft opnieuw 

scores. 

DE STEM-CHECK IS BEDOELD 
VOOR LEERLINGEN UIT DE 
DERDE GRAAD BASISONDERWIJS 
OF DE EERSTE GRAAD 
SECUNDAIR DIE EEN KEUZE  
MOETEN MAKEN. HIJ BESTAAT 
UIT DRIE DELEN.

Deel A is een stand 
alone, je kan het los van 
de andere delen ge-
bruiken. Op basis van 
de antwoorden in deel 
A berekent de online 
tool het STEM-profiel 
van de leerling. Delen B 
& C zijn bedoeld om het 
resultaat van deel A te nu-
anceren of te versterken. 

A

B

C

DEEL A

ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

Handige Sam
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ZIJN JOUW LEERLINGEN 
GEMAAKT VOOR STEM? 
DE STEM-CHECK ZOEKT 
HET VOOR JE UIT! 



 KIEZEN VANAF JE 12DE VOOR TECHNIEK: HET KAN

“Het was ons doel om 
een meetinstrument te 
ontwikkelen dat de STEM-
vaardigheden van leerlingen 
in kaart brengt, vertrekkend 
vanuit hun zelfbeeld. We 
willen hen laten kennismaken 
met studierichtingen waar ze 
misschien nog geen rekening 
mee hielden, en hen helpen 
om een positieve studiekeuze 
te maken voor STEM.
PROJECTLEIDER KAATJE HAELTERMAN

Stoere
bouwer

Creatieve duizendpoot  

Leider

Curieuzeneus
Het rapport
Het STEM-Checkrapport 
wijst niet zomaar één profiel 
toe. Iedereen heeft elk deel-
profiel in zich. Je krijgt dus 
via percentages mee hoeveel 
de leerling aanleunt bij elk 
profiel. Als je doorklikt, zie 
je de beschrijving van het 
profiel en een overzicht van 
interessante studierichtingen 
voor de leerling.

Via de online tool kan je het 
rapport meteen doorsturen 
naar de ouders of afdrukken 
om het mee te geven met het 
gewone schoolrapport.

Train the trainers
Aan de slag met de STEM-
Check? Het voorberei-
dings-traject “Train the 
trainers” stoomt je in vijf 
korte modules klaar om je 
leerlingen goed te begelei-
den bij hun studiekeuze voor 
STEM. Om de opdrachten 
van je leerlingen zo neutraal 
mogelijk te kunnen beoorde-
len, krijg je een scoringssleu-
tel mee. 
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Meer info over  
de STEM-Check?  
Ga naar 

 � www.mijnstemcheck.be

De STEM-Check is een initiatief van 
Volta, Woodwize en Constructiv. 



ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

De tweede graad  
  in een nieuw jasje

IN SEPTEMBER 2019 GING DE MODERNISERING VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN START IN 
DE EERSTE GRAAD. IN SEPTEMBER VAN DIT JAAR IS HET AAN DE TWEEDE GRAAD.

september 2019
Eerste graad

september 2021
Tweede graad
 
september 2023 
Derde graad

september 2025
Se-n-Se

Wie komt 
wanneer 
aan de beurt?

De arbeids-
marktfinaliteit 
bereidt leerlin-

gen voor op een 
vlotte door-

stroom naar de 
arbeidsmarkt. 
Deze finaliteit 

komt voor in het 
(d)bso en BUSO.

De nieuwe onderwijsmatrix verdeelt de tweede en derde graad 
van het secundair onderwijs in 

drie finaliteiten ...

… en acht studiedomeinen:

De doorstroom- 
finaliteit bereidt 
leerlingen voor 

op een vlotte 
doorstroom 

naar het hoger 
onderwijs. Deze 

finaliteit is te 
vinden in het 
aso, tso & kso. 

De dubbele 
finaliteit bereidt 
leerlingen voor 

op een vlotte 
doorstroom 

naar het hoger 
onderwijs en de 

arbeidsmarkt. 
Hiervoor kun-
nen leerlingen 

terecht in het tso 
& kso.

arbeidsmarkt hoger onderwijs hoger onderwijs  
& arbeidsmarkt

STEM Maatschappij 
& welzijn

Taal 
& cultuur

Kunst 
& creatie

Land- 
& tuinbouw

Economie
& organisatie Sport Voeding 

& horeca

ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN
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 arbeidsmarktfinaliteit

 BSO
Bouw

Schilderen en Decoratie

Elektriciteit

Hout

Mechanica

Printmedia

Textiel

Zee- en binnenvaart*

BUSO OV3
Basis Bouw

Basis Hout

Basis-mechanica

Bij STEM-richtingen met dubbele finaliteit wordt gefocust op technieken. 

doorstroomfinaliteit

ASO / TSO / KSO

Technologische

wetenschappen

Biotechnische

wetenschappen

Bouwwetenschappen

dubbele finaliteit

TSO / KSO
Bouwtechnieken

Biotechnieken

Elektromechanische 
technieken

Elektrotechnieken

Grafische technieken

Houttechnieken

Voertuigtechnieken

Podiumtechnieken*

Textieltechnieken*

Maritieme - en binnen-
vaarttechnieken*

BIJ STEM-RICHTINGEN MET DUBBELE FINALITEIT 
WORDT GEFOCUST OP TECHNIEKEN.  

arbeidsmarkt hoger onderwijs hoger onderwijs  
& arbeidsmarkt

ST
EM

* niche-opleiding: het aanbod  
voor deze richtingen is beperkt

LEG DAT  
MAAR EENS UIT! 

Het is niet gemakkelijk om de weg te vinden 
in al deze studierichtingen. Gelukkig bestaat er 

een interactieve tool waarmee jij en je leerlingen 
zelf de weg kunnen zoeken in de matrix.

Wil je de nieuwe 
structuur van het secundair 

onderwijs op een toegankelijke 
manier uitleggen aan je leerlingen?

Toon hen dan deze video

15
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Een studiekeuze maken gebeurt 
niet van de ene dag op de ande-
re. Daarom laten we het onder-
werp al een eerste keer vallen in 
oktober, wanneer de keuze nog 
ver weg lijkt. Vanaf november 
starten we met de boekjes ‘Op 
stap naar het secundair onder-
wijs’ van het CLB. In de loop van 
het schooljaar bezoeken we ook 
enkele scholen. Omdat onze 
secundaire campusschool voor-
namelijk aso aanbiedt, brengen 
we met technisch aangelegde 
leerlingen ook een bezoek aan 
een grote STEM-school in de 
buurt. Rond maart vragen we 
om een voorlopige studiekeuze 
door te geven. Door de mening 
van ouders te vragen, begint 
het onderwerp te leven aan de 
keukentafel. Zo zorgen we ervoor 
dat zowel leerlingen als ouders 
stilaan naar de studiekeuze toe-
groeien. 

Leen Stockmans
Leerkracht 6de leerjaar
GVBS Immaculata Maria Instituut Roosdaal 

“Het is belangrijk 
om de 
verantwoordelijkheid 
van leerlingen in 
de studiekeuze te 
benadrukken. De 
keuze mag niet boven 
hun hoofd gemaakt 
worden.

Leerkracht Leen zet  
haar klas op weg naar 
het secundair

16



Het aanbod aan studiekeuze-
hulp is groot, maar zeker voor 
technisch onderwijs kan het nog 
beter. De kennis van leerlingen 
over beroepen en studierich-
tingen is beperkt, dus is het 
belangrijk dat wij hen daar in de 
klas een ruime blik op geven. Dat 
doen we door het Beroepenhuis 
te bezoeken, doe-beurzen van 
VDAB bij te wonen en ouders uit 
te nodigen om over hun beroep 
te komen vertellen. De studie-
richtingen die ze voor dat beroep 
kunnen volgen, komen ook aan 
bod. Zo tonen we de leerling- 
en welke weg ze af te leggen 
hebben.  

In de volksmond heeft het 
technisch onderwijs nog niet de 
plaats gekregen die het verdient.
Ouders denken nog vaak “Mijn 
kind moet 'hoog' starten, en kan 
later nog zakken als het daar 
niet mee kan”. Dat watervalprin-
cipe, wij zijn er niet voor, maar 
we horen het nog heel vaak. 
Ook denken ouders nog vaak in 
beroepen. Wanneer ze zien wat 
er allemaal aan bod komt in een 
technische studierichting, reali-
seren ze zich dat ze de beroeps-
mogelijkheden van hun kind 
niet beperken door te kiezen 
voor technisch onderwijs. 

Door het nieuwe inschrijvings-
systeem in secundaire scholen 
moeten leerlingen zich al vroeg 
aanmelden. Vaak kiezen ze voor 
dezelfde school als een oudere 
broer of zus omdat ze dan voor-
rang krijgen. Ze spelen op safe, 
maar komen daardoor misschien 
niet terecht op de plek waar ze 
het beste passen. Daar zullen 
secundaire scholen nog iets op 
moeten vinden.  

“Ouders realiseren 
zich dat ze de 
beroepsmogelijkheden 
van hun kind niet 
beperken door te 
kiezen voor technisch 
onderwijs.

De Stroomkring XL maakte veel indruk 
Veel lespakketten rond elektriciteit zijn beperkt en pakken 
enkel de theorie aan. De kinderen kunnen zelf niets doen. 
Zo zijn de lessen techniek maar droogjes. Onlangs schoof ik 
mijn zelfgemaakte kleine stroomkring aan de kant en leende 
ik de Stroomkring XL. Dat was een droom voor elke leerling. 
Ze gingen zelf aan de slag en onderzochten hoe ze de lampjes 
konden laten branden. Ook voor mij als leerkracht was het 
fantastisch. Je vraagt je af of het van de eerste keer zal lukken, 
en zoekt zelf mee naar de oplossing.” 

Wil je de Stroomkring XL  
ook naar jouw school halen?  
Reserveer hem gratis via 

 � elektroclubvoorleerkrachten.be/
stroomkring-xl-doe-koffer

 ZO DOEN WIJ HET!
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“WIJ ZIJN COACHES”

Gregory Bekaert
Leerkracht techniek in de eerste graad 
VTI Menen
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“Ook voor studiekeuzebegeleiding zijn 
wij coaches. Al na enkele weken hebben 
we een goed beeld van de technische 
vaardigheden van een leerling.

LEERKRACHT GREGORY ZIET AL SNEL WELKE LEERLINGEN GEMAAKT 
ZIJN VOOR TECHNIEK. HIJ COACHT HEN BIJ HUN STUDIEKEUZE, EN 
STELT DAARBIJ HET WELBEVINDEN VAN DE LEERLING CENTRAAL.

 ZO DOEN WIJ HET!

“Leerkrachten techniek 
geven al lang niet meer 
frontaal les. We doen aan 
co-teaching: twee leer-
krachten begeleiden twee 
klassen die zelfstandig aan 
hun projecten werken. We 
zijn coaches geworden. 
Dat geldt ook voor de 
studiekeuzebegeleiding. Al 
na enkele weken hebben 
we een goed beeld van de 
technische vaardigheden 
van een leerling. Daarbij 
willen we vooruitgang 
zien. Als die er niet is, trek-
ken we aan de alarmbel. 
Dan komt ons zorgteam in 
actie en volgt er een ori-
enteringsgesprek met de 
ouders. Na het eerste jaar 
is er nog genoeg tijd om te 
heroriënteren. 

Een leerling die handig is, 
is handig in elke richting. 
Bij hen gaat het dan vooral 
over wat ze graag doen. Als 
leerkracht is het onze taak 
om daar met hen over te 
praten. Het welbevinden 
van de leerling staat altijd 
centraal. 

Mailen met ouders 
rond studiekeuze
Onze keuze-uren techniek 
zijn een goede voorberei-
ding voor de STEM-rich-
tingen in de tweede graad, 
maar ze zijn geen vereiste. 
Starten met STEM in het 
derde jaar is ook een optie. 
Leerlingen zonder voor-
opleiding in STEM kunnen 
perfect mee, alleen gaat 
het wat vlotter als je al 
voorkennis opdeed in de 
eerste graad.

We helpen ook ouders bij 
de studiekeuze. De digi-
talisering heeft de kloof 
tussen de leerkracht en 
ouders gedicht. Vroeger 
was het not done om te 
communiceren met een 
leerkracht na de werkuren. 
Nu sturen ouders mij be-
richtjes of mails met hun 
vragen over alle keuzemo-
gelijkheden. 

Techniek Basis 
Onderwijsproject
Ons Techniek Basis On-
derwijsproject is bedoeld 
om jongere kinderen te la-
ten proeven van STEM. We 
nodigen basisscholen uit 
de buurt uit en bereiden de 
leerkrachten voor via een 
infoavond. Ze krijgen een 
techniekkoffer waarmee ze 
zelf van start kunnen gaan. 
Daarna komen ze een hal-
ve dag langs op het VTI om 
het project af te werken 
en de school te bezoeken. 
Kinderen die de smaak 
echt te pakken hebben, 
kunnen op woensdagna-
middag of zaterdag verder 
experimenteren.” 
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Nico Goddé
Leerkracht STEM 
KAMSA Atheneum Aarschot

ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN
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“Leerlingen 
met interesse 
voor STEM 
dagen zichzelf 
meer uit”



25 VERSCHILLENDE 
CREATIES
Door leerlingen vrij te laten, 
prikkelen we hun creativiteit. In 
één klas krijg ik 25 totaal ver-
schillende creaties. Leerlingen 
die écht interesse hebben in 
STEM, verzinnen heel uitdagen-
de projecten. Daarbij hebben ze 
meer hulp van ons nodig, maar 
leren ze ook veel bij. 

ELKE TWEE JAAR EEN 
NIEUWE MERCEDES
Aan het eindproduct zie ik me-
teen wie talent heeft voor STEM. 
Dat geef ik zeker mee aan de 
ouders, omdat zij een belangrijke 
rol spelen in de studiekeuze. Er 
zijn leerlingen die graag iets met 
elektronica willen doen, maar 
hun ouders zeggen: “Maar je 
zit nu in Latijn, zou je daar niet 
verder in doen?”. Ouders den-
ken nog steeds in het klassieke 
watervalsysteem. Hoe “hoger” de 
studierichting, hoe beter je later 
af bent, terwijl ik oud-leerlingen 
uit STEM heb die elke twee jaar 
een nieuwe Mercedes kunnen 
kopen. 

MAKERSPACE
Ook leeftijdsgenoten hebben 
een invloed op de studiekeuze. 
In onze Makerspace komen de 
eerste en tweede graad samen. 
Daar hebben ze het wel eens 
over de studierichtingen in 
de tweede graad, waar STEM 
enorm populair is. We hebben 
een leuk imago, maar het mag 
geen competitie worden met de 
andere studierichtingen op onze 
school. Het is de bedoeling dat 
elke leerling op de juiste plaats 
terechtkomt.” 

“IN DE LESSEN STEM WILLEN WE LEERLINGEN ZO ZELFSTANDIG MOGELIJK 
MAKEN. ZE KRIJGEN EEN PROJECTBUNDEL EN EEN DEADLINE EN GAAN ZELF 
AAN DE SLAG. CARTOONVERSIES VAN ONSZELF EN QR-CODES GIDSEN DE 
LEERLINGEN DOOR HET PROJECT. WE GEVEN PAS UITLEG WANNEER ZE EEN 
TECHNISCH PROBLEEM ONDERVINDEN. NIET MEER VOORAAN AAN HET BORD, 
MAAR LEERLING PER LEERLING, WANT NIET IEDEREEN HEEFT DIE UITLEG OP 
HETZELFDE MOMENT NODIG. WIE KLAAR IS MET HET PROJECT, WORDT LID VAN 
DE “JURY” EN EVALUEERT SAMEN MET ONS HET PROJECT VAN ANDEREN. 

“Door leerlingen 
vrij te laten, 
prikkelen we hun 
creativiteit.

“STEM is enorm 
populair. 
Maar het is de 
bedoeling dat 
elke leerling op 
de juiste plaats 
terechtkomt.

21

 ZO DOEN WIJ HET!



ELEKTROCLUB VOOR LEERKRACHTEN

Min 25% leerlingen
“In de afgelopen 12 jaar viel het 
leerlingenaantal op het VTI terug 
met 25%. 
Enerzijds door het imagopro-
bleem waar technische scholen 
in de harde sector mee kampen. 
Mensen hebben een verkeerd 
beeld van hoe het er binnen 
onze schoolmuren aan toe gaat. 
Anderzijds zien we dat steeds 
meer jongens voor een opleiding 
in de zachte sector kiezen. Daar 
is niets mis mee, maar het helpt 
jammer genoeg onze 'harde' 
sectoren niet vooruit." 

Plus 12 meisjes
“Vorig jaar hadden we in het 
derde jaar een instroom van 12 
meisjes, een record! De hard-
nekkige perceptie dat onze 
opleidingen niet voor meisjes 
zijn, bestaat helaas nog steeds. 
Wanneer ouders met hun doch-
ter langskomen, is hun eerste 
vraag: “Zitten er al meisjes in de 
klas.” Dat maakt een groot ver-
schil voor hen. En we zien een 
sneeuwbaleffect: vandaag telt 
onze school 60 meisjes, terwijl 
dat drie jaar geleden nog niet de 
helft was.”

Aangename kennismaking
“Bij onze rekrutering vertrekken 
we vanuit het idee 'onbekend 
is onbemind'. Het is jammer 
genoeg zo dat veel ouders ons 
nijverheidstechnisch onderwijs 
niet kennen. We stellen vast 
dat ze vaak aangenaam verrast 
zijn als ze ons bezoeken. Voor 
leerlingen uit het zesde leerjaar 
organiseren we jaarlijks een 
ontdek-je-talentbeurs. Ze expe-
rimenteren er met projecten die 
in hun leefwereld passen. Om 
ook hun ouders mee aan boord 
te krijgen, organiseren we na de 
beurs een infoavond.” 

“We willen dat jongeren op de 
juiste plaats terechtkomen en 
uitgedaagd worden vanuit hun 
talenten en interesses. Daarom 
mogen onze tweedejaars kiezen 
welke richtingen van de tweede 
graad ze wel eens van dicht-
bij willen zien. Is het toch niet 
wat ze verwacht hadden? Dan 
kunnen ze nog andere richtin-
gen bezoeken, zodat ze de juiste 
keuze kunnen maken.” 

“ONBEKEND 
IS ONBEMIND”

Luc Louage 
Directielid 
VTI Roeselare

“20% van de bedrijven 
in West-Vlaanderen 
behoort tot de 
nijverheidstechnische 
sectoren. Maar slechts 
10% van de West-
Vlaamse leerlingen 
volgt een opleiding 
voor die sectoren.  
Er is dus een 
gigantische kloof te 
dichten.

“ER IS EEN GIGANTISCHE KLOOF OM TE DICHTEN TUSSEN DE VRAAG EN HET AANBOD OP DE 
ARBEIDSMARKT VOOR TECHNISCHE MEDEWERKERS. DE NIJVERHEIDSTECHNISCHE SECTOREN 
OMVATTEN 20% VAN DE BEDRIJVEN IN WEST-VLAANDEREN, MAAR SLECHTS 10% VAN DE WEST-
VLAAMSE LEERLINGEN VOLGT EEN NIJVERHEIDSTECHNISCHE OPLEIDING. HIERVAN MAAKT HET 
LEERLINGENAANTAL INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN, MECHANICA EN ELEKTRICITEIT 7% UIT.” 
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“ONBEKEND 
IS ONBEMIND”

Gino Gruyaert  
Technisch adviseur 
elektriciteit 
VTI Roeselare

 ZO DOEN WIJ HET

“De evolutie in de 
hoogtechnologische 
sectoren gaat zo snel,  
dat leerkrachten niet 
meer alles weten. Ze 
staan ervoor open om 
samen met leerlingen 
nieuwe technieken te 
ontdekken.
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Cultuurshift
“Het technisch onderwijs is 
niet meer dat van 40 jaar gele-
den. Zowel voor leerlingen als 
leerkrachten is er een duidelijke 
cultuurshift die ons onderwijs 
naar een hoger niveau tilt. We 
werken nog bijna uitsluitend met 
projecten. 
Leerlingen bedenken oplossin-
gen voor probleemstellingen uit 
de echte wereld, bijvoorbeeld 
van onze partnerbedrijven. 
Leerlingen denken na over het 
probleem, bouwen een ontwerp 
en testen het uit. Dat mag mis-
lukken, want zo komen ze weer 
tot nieuwe inzichten. 
We zetten ook in op peer tea-
ching. Vroeger moest iedere 
leerling zich apart bewijzen. Nu 
gaan ze in groep aan de slag en 
presenteren ze hun project aan 
hun klasgenoten, die suggesties 
en feedback geven.” 

Muren tussen theorie en 
praktijk afbreken
“De E van engineering is de saus 
over de drie andere componen-
ten van STEM. Alles wat onze 
leerlingen leren bij wiskunde, 
wetenschappen en techniek, 
brengen ze samen in ingenieuze 
projecten. Die maken ze waar in 
het “Tinkerlab”. De muren tussen 
het praktijk- en theorielokaal en 
het labo zijn hier letterlijk afge-
broken. Je vindt er computers 
om te programmeren of din-
gen op te zoeken, lasercutters, 
3D-printers, … Kortom, alles wat 
nodig is om zelfstandig aan de 
slag te gaan.” 

Leerkrachten weten  
niet meer alles
“Leerkrachten zijn coaches 
geworden. Ze helpen waar nodig 
en kunnen meer aandacht beste-
den aan zwakkere leerlingen. 
De evolutie in de hoogtechno-
logische sectoren gaat zo snel, 
dat leerkrachten niet meer alles 
weten. Ze staan ervoor open om 
samen met leerlingen nieuwe 
technieken te ontdekken. Door 
de razendsnelle technologische 
evolutie zijn er nu tools, zoals 
microcontrollers, die program-
meren heel laagdrempelig en 
boeiend maken. Opdrachten die 
vroeger in het vijfde jaar aan bod 
kwamen worden nu al in het 
eerste jaar aangepakt. 
Om leerlingen te blijven uitda-
gen, moeten leerkrachten over 
alle studiejaren heen op elkaar 
afgestemd zijn en zichzelf steeds 
heruitvinden. Als je niet mee 
evolueert, heb je een probleem.” 

“De E van engineering is 
de saus over de drie andere 
componenten van STEM”



Toon jouw leerlingen  
de weg naar  
www.elektroclub.be!

 a Een digitaal en educatief platform voor jonge 

technofans van 10 tot 14 jaar.

 a Met boeiende info over de wereld van elektriciteit, 

proefjes om zelf te experimenteren, een reeks 

filmpjes over de verschillende beroepen  

in de sector, ...

 a Perfect materiaal voor projectwerking en 

spreekbeurten.

Jouw leerlingen ontvangen 
gratis het escapeboek ‘Shock’

met daarin de belangrijkste basisprincipes 

van elektriciteit op een speelse 

manier uitgelegd. 

Je kunt ook enkele exemplaren 

voor de klasbibliotheek bestellen!

BESTEL NU de gratis  deurhangers!  Ideaal om uit  te delen aan  je leerlingen.
 � elektroclubvoorleerkrachten.be/gratis-speelse-deurhangers-voor-jouw-leerlingen


