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Inleiding 

 

De gemengde (gl) en theoretische (tl) leerwegen van het voortgezet middelbaar 

beroepsonderwijs (vmbo) gaan veranderen. Deze worden samengevoegd tot één nieuwe 

leerweg. De huidige gemende en theoretische leerwegen verdwijnen vanaf schooljaar 

2024/2025. Bij deze verandering hoort de komst van een praktijkgericht programma dat voor 

elke leerling van de nieuwe leerweg verplicht is. In 2021 zijn 140 scholen gestart met de pilot 

van een dergelijk programma (Ministerie  van  Onderwijs, Cultuur  en  Wetenschap, 2021). 

Er zijn meerdere praktijkgerichte programma’s. Voor dit literatuuronderzoek ligt de 

focus op het programma van Technologie &Toepassing. Bij het praktijkgerichte programma 

Technologie & Toepassing gaan de leerlingen problemen oplossen met technologie. 

Problemen van echte opdrachtgevers vormen de basis van de opdracht waar leerlingen ruim 

4 uren per week mee bezig zijn. De totale omvang van het praktijk programma is minimaal 

320 klokuren. Het  Leerlingen gaan aan de slag met deze opdracht door het inzetten van 

verschillende vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en presenteren (De Groot et 

al., 2021).  

Bij het kunstvak beeldende vorming zijn leerlingen bezig met de theorie van kunst, 

maar ook met de praktische kant van het maken van een beeldend werkstuk. Hierbij zou een 

het oriënteren op relevante kunstenaars of kunststromingen een leeractiviteit kunnen zijn 

(Rass, 2007). Als leerlingen zich oriënteren op hedendaagse kunstenaars dan stuiten ze 

waarschijnlijk op kunstenaars met veelal een hybride kunstpraktijk. De hybride kunstenaar 

kijkt voor de inhoud van zijn werk naar de politiek, wetenschap, natuur, welzijn en ook 

technologie (Heijnen & Bremmer, 2019). 

Ik ga voor dit onderzoek in de literatuur op zoek naar de overlap tussen Technologie 

& Toepassing en het kunstvak beeldende vorming. Ik ga kijken naar de vaardigheden en de 

inhoud en ik ga dit vergelijken met het Amerikaanse Science, Technology, Engineering and 

Methamatics (STEM) en met Science, Technology, Art, Engineering and Methamatics 

(STEAM). Het acroniem STEM is in 2001 bedacht is door Judith A. Ramaley van het National 
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Science Foundation in de Verenigde Staten (Watson & Watson, 2013). STEAM (STEM + A) 

is een beweging die geleid wordt door John Meada, de voormalige president van Rhode Island 

School of Design (Maeda, 2013).  

De hoofdvraag voor dit literatuuronderzoek luidt: 

 Op welke manier kan het vak beeldende vorming bijdragen aan het 

praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing? 

Als deelvragen heb ik geformuleerd: 

 Wat houdt het praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing in? 

 Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in vaardigheden tussen het vak 

beeldende vorming en het praktijkgerichte programma Technologie & 

Toepassing? 

 Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in inhoud tussen het vak 

beeldende vorming en het praktijkgerichte programma Technologie & 

Toepassing? 

In dit onderzoek spreek ik vanuit hij omdat dit het dichtste bij mijzelf ligt en ik mij hier 

comfortabel bij voel. In het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt er veel gesproken over 

verschillende opleidingsniveaus waarvan er een verschil wordt gemaakt tussen hogere en 

lagere niveaus. Omdat ik hier niet geheel achter sta probeer ik het woord niveau te ontwijken 

en te spreken van richting. In plaats van niveauverschil spreek ik dus over richtingsverschil.  
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Begripsbepaling 

 

In de begripsbepaling besteed ik aandacht aan de termen: De nieuwe leerweg, 

Praktijkgericht programma, Technologie & Toepassing, Onderzoek en Ontwerpen, beeldende 

vorming, STEM en STEAM. 

De nieuwe leerweg 

De nieuwe leerweg is een onderwijsvernieuwing die de gemengde en de theoretische 

leerwegen van het vmbo samenvoegt tot één nieuwe leerweg. Het doel van de nieuwe leerweg 

is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de doorstoom naar mbo-4 opleidingen of het 

havo (Nieuwe leerweg, 2022a). Binnen de nieuwe leerweg zijn leerlingen verplicht om een 

praktijkgericht programma te volgen (Ministerie  van  Onderwijs, Cultuur  en  Wetenschap, 

2021). 

Praktijkgericht programma 

Een praktijkgericht programma is een belangrijk onderdeel van de nieuwe leerweg. 

Leerlingen gaan in het programma aan de slag met levensechte opdrachten. Deze opdrachten 

komen vanuit het bedrijfsleven, instellingen, overheden en het vervolgonderwijs.  

Binnen het praktijkgerichte programma gaan leerlingen echt aan de slag. Leerlingen 

komen in aanraking met praktische vaardigheden zoals plannen, zelfstandig werken, 

samenwerken en presenteren (Nieuwe leerweg, 2022b).  

Er zijn verschillende praktijkgerichte programma’s zoals: Dienstverlening & Producten, 

Informatietechnologie, Zorg & Welzijn, Maritiem en Techniek, Economie & Ondernemen en 

daarnaast ook Technologie & Toepassing (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

2021; Sterk beroepsonderwijs, 2020) 

Technologie & Toepassing 

Het programma Technologie & Toepassing (T&T) bestaat sinds schooljaar 2015/2016 

(Van Engelshoven & Slob, 2019, p. 6). Het is een programma voor leerlingen die een 

technologisch antwoord zoeken op de vraag van hun opdrachtgever. Leerlingen gebruiken 
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ontwerpmethodieken en vaardigheden om kennis te maken met vraagstukken uit de praktijk. 

Deze vraagstukken lossen de leerlingen op met technologie (SLO, 2021).  

T&T is één van de praktijkgerichte programma’s voor de gemende en theoretische 

leerweg van het vmbo. Binnen de nieuwe leerweg zijn scholen verplicht om minimaal één van 

de praktijkgerichte programma’s aan te bieden (De Groot et al., 2021) 

In de eerste deelvraag wordt T&T verder toegelicht. 

Onderzoek en Ontwerpen 

Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) is het de bedoeling dat leerlingen worden 

voorbereid op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). Leerlingen komen in contact met authentieke 

vragen die spelen bij dit soort bedrijven en instellingen. Daarnaast gaan deze leerlingen hun 

kennis ook echt toepassen op deze vraagstukken (SLO, 2022b). 

Het vak O&O wordt gegeven op het havo/vwo. Het is een erkend keuzevak voor beide 

N-profielen in de tweede fase, maar kan ook gevolgd worden in het vrije deel van de havo- en 

vwo-profielen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). 

Beeldende vorming 

In dit literatuuronderzoek vergelijk ik Technologie & Toepassing met het kunstvak 

beeldende vorming. Met beeldende vorming bedoel ik het kunstvak dat gegeven wordt in het 

regulier voortgezet onderwijs in Nederland (SLO, 2022a). Beeldende vorming kent op 

verschillende scholen verschillende namen zoals handvaardigheid, tekenen of art & design. 

In de basis gaat het om een kunstvak waarbij het maken op 2D en 3D vlak centraal staat. Dit 

literatuuronderzoek richt zich specifiek op de nieuwe leerweg van het vmbo. Om deze reden 

bedoel ik met beeldende vorming specifiek beeldende vorming in deze leerrichting (LKCA, 

2021). 

STEM 

STEM is een Engelse afkorting die staat voor Science, Technology, Engineering en 

Mathematics. Het acroniem STEM is in 2001 bedacht is door Judith A. Ramaley van het 

National Science Foundation in de Verenigde Staten (Watson & Watson, 2013). Het betreft 
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een vakoverstijging gericht op het oplossen van authentieke problemen uit de bèta-technische 

wereld (Vossen et al., 2019).  

STEAM 

STEAM is STEM plus de A van Arts (Madden et al., 2013). Arts in het STEAM concept 

wordt in de wereld op verschillende manieren geïnterpreteerd. Ik bedoel met deze A de 

beeldende kunsten (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). 
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Het praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing 

 

In 2021 zijn 140 pilotscholen gestart met het aanbieden van een praktijkgericht 

programma. T&T is één van die programma’s. De overheid heeft voor de ontwikkeling van dit 

praktijkgerichte programma een subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidieregeling pilot 

praktijkgericht programma voor de gemengde en theoretische leerwegen van het voortgezet 

middelbaar beroeps onderwijs heeft plek voor 36 scholen die T&T willen aanbieden. Deze 

scholen gaan het examenprogramma T&T ontwikkelen (Subsidieregeling pilot praktijkgericht 

programma voor gl en tl, 2020). 

Het praktijkgerichte programma wordt in de toekomst een verplicht onderdeel van de 

nieuwe leerweg. De nieuwe leerweg is op het moment van schrijven nog een werktitel. Het 

project ‘de nieuwe leerweg’ wordt geleid door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en ontwikkeld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De nieuwe 

leerweg is een samenvoeging van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. De twee 

leerwegen verschillen maar op één punt van elkaar. Volgens stichting platforms vmbo hebben 

veel mensen het idee dat er een niveauverschil is tussen de gemengde leerweg en de 

theoretische leerweg terwijl er geen niveauverschil is (Stichting Platforms VMBO, 2022). 

Door de samenvoeging van gl en tl tot een nieuwe leerweg zijn alle leerlingen in deze 

leerweg verplicht om een praktijkgericht programma, naast de Algemeen Vormend Onderwijs 

(AVO) vakken, te volgen. De AVO vakken zijn, in tegenstelling tot het praktijkgerichte 

programma, niet beroepsgericht (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2022). 

Door het praktijkgerichte programma maken de leerlingen in de nieuwe leerweg kennis met 

de wereld van arbeid en beroep. Het doel is dan ook om leerlingen optimaal voor te bereiden 

op de doorstroom naar mbo-4 of het havo (Nieuwe leerweg, 2022a). 

Sterk beroepsonderwijs heeft in januari 2020 een kader voor het praktijkgerichte 

programma gemaakt. Aan de hand van dit kader worden de nieuwe leerweg en bijbehorende 

programma’s ontwikkeld. Belangrijke elementen zijn de algemene praktijkgerichte 

vaardigheden, het systematisch werken, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en kennis 
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en vakvaardigheden specifiek voor een vak. Voor de nieuwe leerweg worden onder andere 

de volgende programma’s ontwikkeld: Dienstverlening en Producten, Informatietechnologie, 

Zorg en Welzijn, Maritiem en Techniek, Economie en Ondernemen en daarnaast ook 

Technologie & Toepassing (Sterk beroepsonderwijs, 2020). 

Op de website van Bèta Challenge (2020) staat dat het Bèta Challenge Programma 

(BCP) door het ministerie van OCW als basis is genomen voor het concept-examenvak T&T. 

Belangrijke kenmerken zijn een sterk LOB component, actuele en levensechte vraagstukken, 

echte opdrachtgevers en het ontwikkelen van inzicht in de relevantie van technologie in het 

maatschappelijk en beroepsmatig leven (Bèta Challenge, 2020). 

Bij T&T werken leerlingen met actuele thema’s, innovatieve ideeën en de continue 

stroom van vernieuwingen binnen de technologie. Tegenwoordig kunnen wij niet meer leven 

zonder technologie. Technologie geeft antwoord op onze behoefte om problemen op te lossen 

door iets eenvoudiger te maken. In de snel veranderende toekomst krijgen wij te maken met 

verschillende uitdagingen die te maken hebben met mondiale thema’s zoals duurzaamheid, 

globalisering en welzijn (De Groot et al., 2021).  

De acht werkvelden (voorheen de zeven bèta werelden) spelen ook een belangrijke 

rol in T&T. Leerlingen moeten, om te slagen voor het vak, in ten minste vier werkvelden een 

praktische opdracht uitvoeren. Een werkveld kan je zien als een onderdeel of branche van de 

arbeidsmarkt of de samenleving. Deze werkvelden worden genoemd in het concept 

examenprogramma van Technologie & Toepassing (De Groot et al., 2021, p. 3).  

De werkvelden zijn: 

 Culturele creativiteit 

 ICT 

 Industrie 

 Innovatief ondernemerschap 

 Sport en medisch 

 Mobiliteit, transport en logistiek 



10 
 

 

 Voeding 

 Wonen en leefomgeving 

T&T is een breed vak dat past bij alle profielen. Dit komt doordat de vraagstukken die 

horen bij bepaalde thema’s, de acht werkvelden en de focus op producten, handelingen en 

kennis. Leerlingen krijgen de ruimte om hun creativiteit in te zetten om tot een oplossing van 

een probleem te komen. De uitkomst ligt niet vast, maar moet wel iets te maken hebben met 

technologie (De Groot et al., 2021). 

Dat een praktijkgericht programma nodig is blijkt uit een onderzoek van adviesbureau 

Youngworks (2020a). Youngworks is gespecialiseerd in jongeren en werkt altijd vanuit het 

perspectief van deze doelgroep (Youngworks, 2020b).  Uit hun onderzoek is gebleken dat 

jongeren graag willen leren in de praktijk. Jongeren willen niet alleen maar in een klas zitten 

en luisteren. Ze willen juist bezig zijn met een levensechte opdracht. Op die manier is het 

logisch wat je waarom moet leren. Jongeren willen weten waar ze het voor doen en wat ze er 

aan hebben om iets te leren. Als je een wiskundige formule moet toepassen om een 

levensecht probleem op te lossen dan begrijp je ook waarom je die formule moet leren 

(Youngworks, 2020a).  

In hetzelfde onderzoek van Youngworks (2020a) geven jongeren aan dat ze een aantal 

vaardigheden missen in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Vaardigheden 

zoals samenwerken, presenteren en plannen werden door jongeren het vaakst genoemd. 

Daarnaast willen ze ook beter worden in ontwerpen, programmeren en in het werken met 

technische instrumenten.  

Dr. Stella Van der Wal-Maris (2019), lector Toekomstgericht Onderwijs aan de 

Marnixacademie, geeft aan dat er een groeiende vraag is naar onderwijs dat verder gaat dan 

louter aanleren van taal en rekenen. In haar lectorale rede ‘In Verbinding’  heeft ze het over 

het belang van competenties en waarden. Competenties die gericht zijn op de complexe 

uitdagingen van de veranderende maatschappij vol met technologie. Ze noemt hierbij: 



11 
 

 

empathisch vermogen, samenwerkingsvaardigheden, persoonlijk leiderschap en creatieve 

probleemoplossende vaardigheden (Van der Wal-Maris, 2019, p. 21). 

Het onderwijstijdschrift Didactief heeft in december 2020 een special uitgegeven 

waarin staat dat dat leerlingen zich moeten ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Het programma 

T&T kan leerlingen hierbij helpen. Het havo/vwo kent een equivalent op T&T namelijk 

Onderzoek en Ontwerp (O&O). Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren was er al 

voor het havo/vwo, maar er was nog niets voor de mavo (De Jong, 2020, pp. 10–11). 

In een artikel dat geplaatst is in International Journal of Technology and Design 

Education wordt het vak O&O vergeleken met STEM. Een vergelijking die gemaakt kan 

worden omdat het onderzoek gerelateerd is aan het bèta-component van STEM en ontwerp 

opdrachten gerelateerd aan technologie en engineering. Opdrachten die bij O&O gedaan 

worden hebben ook allemaal een STEM gerelateerde context, bijvoorbeeld in een gebied als 

architectuur, biologie of industrieel ontwerp (Vossen et al., 2019). 

O&O bereidt leerlingen voor op het werkveld dat past bij STEM. Leerlingen die kiezen 

voor een vervolgstudie in de richting van STEM zijn vaak beter voorbereid op deze studie 

dankzij O&O. Dit komt omdat het vak O&O interdisciplinair is. Leerlingen gaan onderzoek en 

ontwerpen en lossen op die manier problemen uit het echte werkveld op (De Graaf, 2017). 

Waar van Vossen et al. (2019) O&O vergelijkt met STEM kunnen we ook T&T 

vergelijken met STEM. T&T wordt gezien als de mavovariant van O&O (De Jong, 2020, pp. 

10–11). T&T maakt ook gebruik van natuurwetenschappelijke instrumenten, concepten en 

analyses. Ook moeten leerlingen vraagstukken oplossen waarbij technologie een onderdeel 

van de oplossing is. Daarnaast kan het onderdeel engineering, het inzetten van techniek, ook 

aan bod komen binnen T&T (de Groot et al., 2021).  

De integratie van STEM breekt met het standaard sjabloon van het onderwijs. Vakken 

werken samen voor projectgericht onderwijs. Leerlingen gebruiken bijvoorbeeld wiskunde, 

biologie en natuurkunde om een werkende kas te bouwen. Soms bevatten dit soort projecten 

ontwerp-elementen die functie en vorm combineren waardoor het project verder gaat dan 
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louter een functionele benadering. Dit is waarom kunst een belangrijke toevoeging is aan de 

wereld van bèta en techniek (Watson & Watson, 2013).    

Samenvatting 

De gemengde en theoretische leerweg van het vmbo worden omgevormd tot de 

nieuwe leerweg. Door deze samenvoeging volgen alle leerlingen, naast de AVO vakken, een 

praktijkgericht programma (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2022). Het 

praktijkgerichte programma is een verplicht onderdeel van de nieuwe leerweg (Stichting 

Platforms VMBO, 2022).  

Belangrijke elementen zijn de algemene praktijkgerichte vaardigheden, het 

systematisch werken, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en kennis en vakvaardigheden 

specifiek voor een vak. Technologie & Toepassing is één van deze praktijkgerichte 

programma’s (Sterk beroepsonderwijs, 2020).  

Jongeren geven aan dat ze meer behoefte hebben aan het aanleren van vaardigheden 

zoals samenwerken en presenteren (Youngworks, 2020a). Deze vaardigheden zijn nodig in 

de veranderende maatschappij vol complexe uitdagingen (Van der Wal-Maris, 2019).  

Bij Technologie & Toepassing werken leerlingen met actuele thema’s, innovatieve 

ideeën en de continue stroom van vernieuwingen binnen de technologie. Door de 

vraagstukken die horen bij bepaalde thema’s, de acht werkvelden en de focus op producten, 

handelingen en kennis, is T&T een breed vak (De Groot et al., 2021). T&T wordt gezien als 

de mavovariant van O&O (De Jong, 2020, pp. 10–11) en O&O heeft een duidelijke 

overeenkomst met het Amerikaanse STEM (Vossen et al., 2019). 
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De overeenkomsten in vaardigheden 

 

Als we kijken naar het concept examenprogramma van T&T zien we een aantal 

praktijkgerichte vaardigheden. Algemene vaardigheden die voor elk praktijkgericht 

programma gelden zoals communiceren, informatievaardigheden, zelfsturing en 

samenwerken. De leerling leert om de interactie aan te gaan met een externe opdrachtgever 

en systematisch te werken. Daarnaast zijn er programmaspecifieke vaardigheden zoals 

onderzoeken, analyseren, toepassen van materialen, ontwerpen, gestructureerd werken, 

evalueren en digitale vaardigeden (De Groot et al., 2021). 

Onderzoek & Ontwerpen is een vak dat al langer bestaat en een duidelijk 

examenprogramma heeft. Wat opvalt is dat in het examenprogramma van O&O wel iets wordt 

gezegd over samenwerken met andere vakken waaronder de kunstvakken. Er staat dat het 

op het eerste gezicht niet voor de hand ligt om samen te werken met de kunstvakken. In de 

praktijk blijkt er toch meer mogelijk te zijn dan er in eerste instantie wordt gedacht (Schalk & 

Bruning, 2014). 

Het examenprogramma O&O geeft ook een voorbeeld van een Technasium opdracht 

waarbij gebruik wordt gemaakt van waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren, 

de vier invalshoeken binnen cultuuronderwijs. De opdracht was een voorbeeld van een 

onderbouwproject en laat zien dat de verbinding tussen O&O en de kunstvakken zeker 

mogelijk is (Schalk & Bruning, 2014, p. 98). 

Het Technasium is een onderwijsstroom die zich bevindt in het vak O&O voor het 

havo/vwo. De onderwijsbenadering van het Technasium is authentiek en bètadidactisch. 

Leerlingen werken projectmatig en het leren vindt plaats in een levensechte omgeving en is 

gericht op competentieontwikkeling (Technasium, 2020). Waar het Technasium een 

mogelijkheid biedt voor O&O, doet het Bèta Challenge Programma dit voor T&T. Het Bèta 

Challenge programma vormt ook de basis van T&T. Vaardigheden die bij dit programma horen 

zijn presenteren, onderzoeken, analyseren, analytisch denken, plannen, communiceren, 

samenwerken en organiseren (Bèta Challenge, 2020).  
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Vaardigheden die in het kunstvak aan bod komen zijn: produceren, presenteren, 

beleven, verslagleggen en reflecteren. Ontwikkelen van creatieve vaardigheden en het 

ontwikkelen van het creatief vermogen is tevens een functie van het kunstvak. Algemene 

creatieve vaardigheden zoals experimenteren, onderzoeken, analyseren, creëren en 

reflecteren is in het kunstvak anders dan bij andere vakken. Ook leren de leerlingen artistieke 

vaardigheden en technieken om te ontwerpen en om deze ontwerpen planmatig en veilig uit 

te voeren. Dit allemaal is onderdeel van het creatieve proces (Rass, 2007). 

Heijnen en Bremmer (2019) geven aan dat vaardigheden van nature belangrijk zijn in 

het kunstvak. Daarnaast zijn vakoverstijgende vaardigheden nodig om in de toekomst meer 

ruimte te geven aan onderwijsvernieuwing. Het kan zijn dat de vaardigheden vanuit de kunst, 

niet automatisch toepasbaar zijn in andere vakken.  

 De grens tussen kunst en techniek wordt in de commerciële wereld steeds vager. In 

bijvoorbeeld de wereld van communicatie en reclame is het nodig dat ingenieurs over 

kunstvaardigheden beschikken en kunstenaars over technische vaardigheden. Binnen 

STEAM versterken de beeldende kunsten vooral de techniek. Deze twee gebieden willen 

dingen maken om verschillende redenen en passen beiden veel van dezelfde technieken, 

strategieën en gereedschappen toe (Watson & Watson, 2013). 

Als we kijken naar de STEM en STEAM-beweging zien we overeenkomsten in deze 

vaardigheden. Vaardigheden die de 21e-eeuwse vaardigheden benadrukken zoals 

vaardigheden die nodig zijn bij het oplossen van problemen, samenwerken en communiceren 

(Liao et al., 2016).  

STEM alleen zou niet leiden tot nieuwe innovatie. Hiervoor is kunst en design nodig 

(Maeda, 2013). De kracht van kunst en design zit hem in het divergent denken. Divergent 

denken zorgt er voor dat er meerdere oplossingen bedacht worden voor een probleem. 

Creativiteit wordt dankzij divergent denken gestimuleerd. Convergente denkers zoeken één 

passende oplossing voor een probleem (Madden et al., 2013). Maeda (2013) geeft aan dat 

innovatie gebeurt als deze twee soorten denkers hun krachten bundelen. STEAM onderwijs 



15 
 

 

zorgt voor de samenkomst van convergente en divergente denkers (Aguilera en Ortiz-Revilla, 

2021).  

In het onderzoek van Quigley et al. (2017) worden de vaardigheden die bij STEAM 

onderwijs passen uiteengezet in abstraheren, analyseren, toepassen, classificeren, 

formuleren, interpreteren, waarnemen, modelleren, synthetiseren en bevragen. Ook 

samenwerken, communiceren, observeren, ervaren en redeneren worden genoemd.  

Als we al deze vaardigheden vergelijken zien we dat er veel overeenkomsten zijn 

waarbij STEAM laat zien dat de verbinding tussen het kunstvak en T&T zeker mogelijk is. Net 

zoals dat mogelijk zou kunnen zijn tussen O&O en het kunstvak (Schalk & Bruning, 2014). De 

vaardigheden komen terug in verschillende disciplines en bieden daardoor ruimte voor een 

interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak voor het oplossen van problemen. De relevantie 

van deze vaardigheden wordt door de overlapping hoger voor de leerlingen. In de context van 

STEAM wordt er gewerkt aan de vaardigheden die passen bij de 21e eeuw (Quigley et al., 

2017) 

Samenvatting 

Een functie van het kunstvak is het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en het 

creatief vermogen (Rass, 2007). Vaardigheden die hier bij horen zijn niet automatisch 

toepasbaar in andere vakken (Heijnen & Bremmer, 2019). Vaardigheden zoals produceren, 

ontwerpen, presenteren en verslagleggen lijken overeen te komen. De vaardigheden van het 

kunstvak ondersteunen vooral de techniek. Deze twee gebieden willen dingen maken om 

verschillende redenen en passen beiden veel van dezelfde technieken, strategieën en 

gereedschappen toe (Watson & Watson, 2013).  

Bij het kunstvak wordt de vaardigheid reflecteren genoemd en bij het programma van 

Technologie & Toepassing evalueren. Deze twee duiden een verschil aan wat te maken heeft 

met datgene waar Madden et al., (2013) over schrijft: het verschil tussen convergent en 

divergent denken waarbij divergent denken past bij het kunstvak omdat het creativiteit 

stimuleert. Bij convergent denken past het zoeken naar één oplossing voor een probleem.  
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De overeenkomsten in inhoud 

 

Wanneer we kijken naar de inhoud van het concept examenprogramma van het 

praktijkgerichte programma T&T zien we dat het doel is om leerlingen enthousiast te maken 

voor en nieuwsgierig te maken naar technologie. Leerlingen leren wat technologie betekent 

voor de verschillende werkvelden. De opdrachten die leerlingen krijgen zijn breed, gaan over 

actuele thema’s en komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven. Leerlingen moeten de problemen 

van de opdrachtgever oplossen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een product dat tot 

stand komt door het doorlopen van een ontwerpproces. Het product dat leerlingen ontwikkelen 

kan zowel een fysiek product zijn als een dienst. Leerlingen hebben de vrijheid om tot een 

oplossing te komen waarbij ze hun creativiteit kunnen inzetten en waarbij de wetenschap een 

bron kan zijn (De Groot et al., 2021). 

Voor elk praktijkgericht programma in de nieuwe leerweg geldt dat het gericht is op 

praktische en realistische opdrachten. Deze opdrachten kunnen zowel binnen als buiten de 

school plaatsvinden. De betrokkenheid van partijen buiten de school is hierbij een vereiste. 

Het bedrijfsleven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs, bijvoorbeeld uit de regio, 

kunnen vorm geven aan deze buitenwereld (Nieuwe leerweg, 2022b).  

Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) is het de bedoeling dat leerlingen worden 

voorbereid op opleidingen en beroepen in de bèta-technische sector. Leerlingen komen in 

contact met authentieke vragen die spelen bij dit soort bedrijven en instellingen. Daarnaast 

gaan deze leerlingen hun kennis ook echt toepassen op deze vraagstukken (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2020). Het ontwerpproces biedt mogelijkheden voor 

samenwerking. In een vak als O&O zijn zowel het creatieve ontwerpproces als het technisch 

ontwerpproces vertegenwoordigd (Schalk & Bruning, 2014).  

Bij het vak beeldende vorming draait het om kunst. Leerlingen moeten volgens de 

kerndoelen van het SLO (2022a) kennis maken met de vaardigheden produceren, 

presenteren, kijken en luisteren. Daarnaast moet er aandacht besteedt worden aan het 
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verslag doen van ervaringen en reflecteren. Ook het SLO geeft een voorbeeld van 

samenwerken met een andere vakken. Opdrachtzinnen die ze geven zijn:  

 Ontwerpen met de 3D-printer. 

 De rol van licht bij natuurkunde en kunst.  

Een manier om het vak beeldende vorming in te vullen is door het toepassen van 

authentieke kunsteducatie. Authentieke kunsteducatie brengt levensechte problemen in 

relatie met de kunstbeleving en kunstbeoefening van leerlingen. Daarnaast geeft authentieke 

kunsteducatie toegang tot het domein van de experts zoals kunstenaars, critici, kunsthistorici 

et cetera. Met authentiek wordt bedoeld: levensecht in een actuele, betekenisvolle, relevante 

context die de betrokkenheid van de leerlingen vooropstelt. De mate van authenticiteit, van 

levensechtheid, is continu interactief aanwezig. Het is een manier van leren waarbij theorie en 

de echte praktijk samengaan (Haanstra, 2001, p. 35) 

Authentiek leren past bij het nieuwe leren waarbij aandacht is voor zelfregulatie en 

metacognitie, ruimte voor zelfverantwoordelijk leren, leren in levensechte leeromgevingen en 

leren als gesitueerde en sociale activiteit. Authentieke kunsteducatie zou je ook breder kunnen 

zien als authentieke educatie. Het leren draait dan om echtheid en oorspronkelijkheid. Het 

idee moet aansluiten bij de behoefte van de leerling en het moet te maken hebben met het 

echte leven (Haanstra, 2011, p 12). 

STEAM onderwijs gaat ook aan de slag met authentieke problemen waarbinnen 

verschillende disciplines samenwerken om dit authentieke probleem op te lossen (Quigley et 

al., 2017). Deze authentieke problemen worden opgelost door de transdisciplinaire 

behandeling van de disciplines. Het onderzoek van Perginat en Katz-Buonincontro (2019) 

geeft een voorbeeld van een levensecht authentiek probleem waar leerlingen mee bezig 

waren namelijk: de verwoesting van huizen door orkanen in de Verenigde Staten.  

Er zijn twee dominante benaderingen van STEAM onderwijs. De eerste is om meer 

vrouwen te betrekken bij STEM onderwijs en de tweede is om meer algemene vaardigheden 

aan te leren (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). Door de integratie van de kunsten in STEM 
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onderwijs, maken leerlingen kennis met de mogelijkheden van kunst en design in combinatie 

met de bèta beroepen (Liao et al., 2016). Heijnen en Bremmer (2019) halen een voorbeeld 

aan vanuit ArtsSciences. ArtsSciences kan ervoor zorgen dat ook de meiden kennis maken 

met de bètawereld. Dit is nodig omdat vrouwen daar nog steeds ondervertegenwoordigd zijn 

(Heijnen & Bremmer, 2019). 

Door het combineren van bèta-technische disciplines met authentieke ervaring in de 

echte wereld raken leerlingen bekend met beide werelden. Dankzij de kunsten kunnen de 

leerlingen de wereld met creativiteit en andere ogen bekijken (Watson & Watson, 2013). 

Daarnaast wordt ook het ontwikkelen van creativiteit en het ontwikkelen van 

probleemoplossende vaardigheden in praktijksituaties worden verbetert met STEAM (Aguilera 

& Ortiz-Revilla, 2021).  

Kunst wordt in STEAM gekarakteriseerd op twee verschillende manieren. Als eerste 

als product en ten tweede als een proces. De eerste karakteriseringen van maken legt de 

nadruk op het maken van een eindproduct. Het kunstproduct wordt eerder een middel om 

leerlingen iets te leren of iets te presenteren. De tweede karakterisering ligt meer op het 

maakproces. Het maakproces is in het domein van kunst aantoonbaar belangrijker dan het 

eindproduct zelf. Het proces omvat aspecten van verkenning, creatief denken, ontwerpen, 

techniek, creatieve expressie, evaluatie en herontwerp (Perignat & Katz-Buonincontro, 2019). 

Samenvatting 

Bij het vak beeldende vorming draait het om kunst. Een manier om het vak beeldende 

vorming in te vullen is door authentieke kunsteducatie toe te passen. Authentieke 

kunsteducatie brengt levensechte problemen in relatie met de kunstbeleving en 

kunstbeoefening van leerlingen (Haanstra, 2001, p. 35). Ook hier is een overlapping met 

Technologie & Toepassing. De opdrachten bij Technologie & Toepassing zijn breed, gaan 

over actuele thema’s en komen rechtstreeks uit het bedrijfsleven. Leerlingen moeten de 

problemen van de opdrachtgever oplossen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een dienst 

of product dat tot stand komt door het doorlopen van een ontwerpproces (De Groot et al., 

2021). 
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De inhoud van de vakken is verschillend, maar vindt overlap in de authentieke 

benadering. De inhoud van het vak beeldende vorming heeft alles te maken met kunst. Bij 

Technologie & Toepassing gaat de inhoud meer een bèta technische kant op, waarbij 

technologie een hoofdrol voert. De overlap en verbinding van kunst en bèta kunnen we vinden 

in de vorm van STEAM. 
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Conclusie en discussie 

In deze paragraaf kom ik tot een conclusie van dit literatuuronderzoek en zal ik enkele 

stellingen onderwerpen aan discussie. In dit literatuuronderzoek heb ik het nieuwe 

praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing verkend en deze in verband gebracht 

met het kunstvak beeldende vorming. De vraag hoe het vak beeldende vorming in de 

onderbouw kan bijdragen aan het praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing in 

de nieuwe leerweg van het vmbo, laat zich beantwoorden door te kijken naar het concept van 

STEAM.  

Omdat Technologie & Toepassing een nieuw vak is en op moment van schrijven zich 

nog in de pilotfase bevindt probeer ik verbanden te leggen tussen zaken die we al kennen. 

Als eerste kijken we naar een special van het onderwijstijdschrift “Didactief”. Hierin wordt de 

vergelijking gemaakt tussen Technologie & Toepassing en Onderzoek en Ontwerpen. Er 

wordt gezegd dat Technologie & Toepassing de mavo variant is van Onderzoek en Ontwerpen 

(De Jong, 2020, pp. 10–11).  

Voor de tweede vergelijking moeten we kijken naar onderwijsstromen. In een 

beleidsstuk geeft het Bèta Challenge Programma aan dat zij de basis zijn voor het 

praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing en mogelijkheden bieden voor dit 

programma (Bèta Challenge, 2020). Op het havo biedt het Technasium deze mogelijkheden. 

Het Technasium bevindt zich in het Nederlandse onderwijs in het vak Onderzoek en 

Ontwerpen (Technasium, 2020). Onderzoek en Ontwerpen wordt in het onderzoek van 

Vossen et al. (2019) op zijn beurt weer vergeleken met het Amerikaanse STEM.  

Maeda (2013) geeft aan dat STEM alleen niet gaat leiden tot innovatie. Hiervoor is 

kunst en design nodig. Creativiteit is onderdeel van het kunstvak waardoor leerlingen op een 

divergente manier leren denken. Het samenbrengen van convergente en divergente denkers 

is weer een aspect van STEAM (Aguilera & Ortiz-Revilla, 2021; Madden et al., 2013).  

Om deze reden kunnen we in STEAM het antwoord vinden op de vraag hoe beeldende 

vorming, kunst, kan bijdragen aan het vak Technologie & Toepassing. Het samenwerken van 

divergente en convergente denkers om zo tot innovatieve oplossingen te komen voor 
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authentieke problemen van opdrachtgevers. Daarnaast kan de bijdrage van kunst er voor 

zorgen dat meer meiden bekend raken met de bèta-technische wereld (Perignat & Katz-

Buonincontro, 2019). 

Bij Technologie & Toepassing staat het oplossen van problemen uit de echte wereld 

centraal. Hiervoor worden 21e-eeuwse vaardigheden ingezet die we ook terug zien in STEAM. 

Vaardigheden die nodig zijn bij het oplossen van problemen, samenwerken en communiceren 

(Quigley et al., 2017). De inhoud van het programma heeft alles te maken met technologie en 

het bedrijfsleven. De vraag van de opdrachtgever wordt onderzocht om er vervolgens een 

passend technologisch antwoord op te vinden. De oplossing mag zowel fysiek als een dienst 

zijn. De opdrachtgevers komen uit verschillende werkvelden waarvan de leerling er minimaal 

vier moet leren kennen (De Groot et al., 2021). 

Authentieke kunsteducatie werkt ook met de wereld buiten de school. De wereld van 

de kunst. Levensechte problemen worden in relatie gebracht met kunstbeleving en 

kunstbeoefening van leerlingen. Daarnaast geeft authentieke kunsteducatie toegang tot het 

domein van de experts zoals kunstenaars, critici, kunsthistorici et cetera (Haanstra, 2001, p. 

35).  

Alhoewel culturele activiteit één van de acht werkvelden van techniek is, denk ik zelf 

dat er bij elke werkveld ook wel een voorbeeld te vinden is vanuit de hedendaagse kunst. 

Heijnen en Bremmer (2019) weten ons immers te vertellen dat de hedendaagse kunstenaar 

voor de inhoud van zijn hybride praktijk zoekt in de wereld van wetenschap en technologie. 

Het vak beeldende vorming kan ondersteunen zowel bij de manier van werken als bij 

de vaardigheden het programma Technologie & Toepassing. De vaardigheden zijn 

vakoverstijgend en bieden daardoor ook ruimte voor onderwijsvernieuwing. De vaardigheden 

bieden ruimte voor een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak voor het oplossen van 

problemen en dit zorgt voor een hogere relevantie van deze vaardigheden voor leerlingen.  

De bèta-technische wereld en de kunsten willen dingen maken om verschillende 

redenen en passen beiden veel van dezelfde technieken, strategieën en gereedschappen toe 
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(Watson & Watson, 2013). Heijnen en Bremmer (2019) geven wel aan dat de vaardigheden 

uit de kunst niet automatisch toepasbaar zijn in andere vakken.  

Dit laatste punt wil ik graag ter discussie stellen. In de literatuur worden de  

vaardigheden geschreven en niet concreet beschreven. Hoe ziet analyseren, samenwerken 

en waarnemen er uit bij de verschillende disciplines? Heeft kunst echt een andere positie 

tegenover deze vaardigheden dan bèta? 

 

In dit onderzoek heb ik een link proberen te leggen tussen STEM, O&O en T&T aan 

de ene kant en kunst, beeldende vorming aan de andere kant. STEAM heeft de mogelijkheid 

om de brug tussen deze twee te zijn.  

Belangrijk om te vermelden is dat het praktijkgerichte programma T&T, op het moment 

van schrijven, zich nog in de pilotfase bevindt. Deze Nederlandse onderwijsontwikkeling staat 

nog in de kinderschoenen en er zal nog meer empirisch onderzoek nodig zijn om alle 

ontwikkelingen te verantwoorden. Wel denk ik dat er veel overeenkomsten te vinden zijn met 

het Amerikaanse STEM en STEAM.  
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