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Wat is een FabLab?
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SNIJ- / PRINT- 
PLOTTER

ELEKTRONICA 
HOEK
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FREES- 
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LASER- 
SNIJDER

MONTAGE 
RUIMTE

3D- 
PRINTERS

POLYVALENTE 
‘TINKER’ 
RUIMTE

FabLab+
Fabrication Laboratory

Neil Gershenfeld 



+ 1.750 FABLABS

   FABLAB COMMUNITY



BUDALAB (Kortrijk)

ECOLAB (Brugge)

FABLAB (Erpe-Mere) FABLAB FACTORY 

FABLAB 

FABLAB (Genk) FABLAB Ingegno (Gent) FABLAB KDG (Antwerpen)

FABLAB Micro Factory (Anderlecht) FABLAB (Mons) FABLAB Thomas More (Mechelen) FABLAB UGent (Gent)

FABLAB (Zandhoven)

FABLAB (Zottegem)

FABLAB (Brussel) FABLAB (Leuven)

FABLAB’ke (Molenbeek)

Fyxxi (Gent) iMal (Brussel) Makerspace PXL (UHasselt)

MakiLab (Louvain-La-Neuve) OpenFab (Brussel) ReLab (Luik) TimeLab (Gent) Trakk (Namen)

FABLAB (Genk)

Steamlab (Mobiel)

   FABLAB COMMUNITY



FabLab als  
opleidingscentrum 

FabLab als  
kenniscentrum 

expertisecentrum 

FabLab als  
ontmoetingscentrum

FABLAB+

FabLab als  
facilitator van  

ruimte en machines 
doe-centrum 

FabLab als  
inspirerend  

ontdekkingscentrum  

FabLab als  
netwerk

ST
EM

FabLab als  
STEM promotor

FabLab als  
promotie-tool 

FabLab als  
centrale trekker 

uitvalsbasis

FabLab als  
makerspace

FabLab toegankelijk  
voor  

iedere  
Antwerpse  

burger! 

FabLab+



Omkadering  
techniek-/STEM-onderwijs
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2012 - 2020 STEM-actieplan Vlaamse Regering 2004-2010 project TOS21, techniek op school voor de 21de eeuw 

2008 Rapport  
• actualiseren eindtermen techniek, aanpassing leerplan WO 
• techniek begrijpen, hanteren (gebruiken en maken), 

duiden 

2010 geactualiseerde ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
TECHNIEK geïmplementeerd in het basisonderwijs en in de eerste 
graad.

WETENSCHAP
SIENCE

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGY

BOUWKUNDE
ENGINEERING

WISKUNDE
MATHEMATICS

(KUNST)
(ART)

S T E A M( )

vakoverstijgend, projectmatig 

vertrekken vanuit een probleemstelling / uitdaging 

doorlopen van een technisch proces 

probleemoplossend denkvermogen stimuleren 

ervaringsgericht, leren door te doen, tinker aanpak 

onderzoekend leren, proces primeert boven resultaat 

trail en error, falen is OK, evalueren 

werken in teams, hands-on 

uit de leefwereld 

innovatie staat centraal 

OMKADERING

2015 onderzoek in welke mate de leerlingen de  
eindtermen WO/natuur/techniek beheersen in het  
lager onderwijs. 

71% van de leerlingen behaalt de eindtermen. 

Voel je je ondersteund bij het geven van techniek? 

• 87% van de leerkrachten geeft aan dat techniek onvoldoende aan 
bod is gekomen in hun opleiding.  

• Slechts 49% geeft aan dat ze op school bij iemand terecht kunnen 
als ze vragen hebben over de lessen techniek.  

• Slechts 41% geeft aan dat op school voldoende materiaal 
aanwezig is om de lessen techniek te organiseren. 

• Slechts 61% geeft aan dat ze voldoende ondersteuning krijgen 
van collega’s en directie om projecten techniek te organiseren.  



EVOLUTIE

OPLEIDINGEN &  
BRAINSTORMS 

MET/VOOR LEERKRACHTEN

LKR

2015

FabLab+

LNN

WORKSHOPS / ACTIVITEITEN 
VOOR LEERLINGEN

2019

FabLab+

LKR LKR
OPLEIDINGEN EN 

VERSTERKEN 
VAN LEERKRACHTEN

LNN

2020

FabLab+ 2.0

FabLab+



Aanpak en Visie  
FabLab+ werking
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TECHNISCHE PRINCIPES
ENERGIE TRANSPORT CONSTRUCTIE INFO & COMMUNICATIE BIOCHEMIE

NATUURLIJKE VERSCHIJNSELEN

DIMENSIES VAN TECHNIEK
BEGRIJPEN DUIDENHANTEREN

GEBRUIKEN
HANTEREN

MAKEN

FABLAB+: INNOVERENDE TECHNIEKEN & MACHINES

LINK NAAR ANDERE DOMEINEN

HUIS & THUIS GEREEDSCHAPPEN

MATERIALEN GEREEDSCHAPPEN

BEDENK-METHODIEKEN

DESIGN-TOOLS

ICT & MULTIMEDIA

TIJD RUIMTENATUUR MENS & 
MAATSCHAPPIJ TECHNIEK

ARBEIDSMARKT



Opleidingen & 
Open-Labdagen

VISIE EN AANPAK  



 
OPLEIDINGEN
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Leerkrachten basis 
3de graad

Leerkrachten secundair 
1ste graad

  2. Stedelijk Lyceum Durlet 
  4. Stedelijk Lyceum Groenhout 
  5. Stedelijk Lyceum Hardenvoort 
  7. Stedelijk Lyceum Lamorinière 
  9. Stedelijk Lyceum Linkeroever 
10. Stedelijk Lyceum Meir/Eilandje 
14. Stedelijk Lyceum Pestalozi 
15. Stedelijk Lyceum Quellin 
17. Stedelijk Lyceum Waterbaan 
18. Stedelijk Lyceum Zuid



Technisch proces

 
OPLEIDINGEN TECHNISCH PROCES

TECHNISCHE PRINCIPES
ENERGIE TRANSPORT CONSTRUCTIE INFO & COMMUNICATIE

NATUURLIJKE VERSCHIJNSELEN



Lasersnijden

3D-printen

CNC-portaal 
frezen

Coderen met  
MICRO:BIT

Kleine  
handmachines

Snij- & print- 
plotten

3D-scannen

CNC-3D-desktop 
frezen

Brainstormen met 
leerlingen

Ontwerpen met 
leerlingen Plastic-Lab

Robotica

Smartboards

STEM

Audio

Multimedia

Video

Virtual Reality

Elektronica

Technisch proces 3D-tekenen

Vectorieel tekenen 
Ai, Affinity

Media 
wijsheid

Duurzaam  
onderwijs

Good practices

Opleiding 
in het centrum

Gedrukte  
handleiding

Online 
cursus

 
OPLEIDINGS- & WORKSHOPMODULES

Kamishibai

Smart City

Nerdy Derby

Cajon

…



Lasersnijden 3D-printen

CNC-portaal 
frezen

Coderen met  
MICRO:BIT

Snij- & print- 
plotten

3D-scannen

CNC-3D-desktop 
frezen

Plastic-Lab

RoboticaSTEM

Technisch proces

3D-tekenenVectorieel tekenen 
Ai, Affinity

Duurzaam  
onderwijs

Good practices

Introductie 
FabLab+

OKTOBER ‘20 NOVEMBER ‘20

DECEMBER ‘20

JANUARI ‘21 FEBRUARI ‘21 MAART ‘21 APRIL ‘21

MEI ‘21

 
FABLAB+-AMBASSADEURS
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OPEN-LABDAGEN VOOR IEDEREEN
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OPEN-LABDAGEN VOOR ONDERWIJS



 
OPLEIDINGSMODULES

Trajectopmaak

Professionaliseringstraject

Introductie 
FabLab+

Evaluatie 
Feed-back <>

Voorbereiding 
(in de klas)

Activiteit 
in het FabLab+

Korte 
opleiding(en)

Boeken van de 
klasactiviteit

Keuze van de 
opleiding(en)

Inschaling comp. 
v.d. leerkracht

Intakegesprek 
Consultatie

Bepalen van 
voorbereidingen, 

stappenplan 
en to do’s

Toewijzen van een:

coach 
FABLAB- 
MEDEWERKER

coach 
FABLAB- 
AMBASSADEURKeuze van een 

STEM-activiteit
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• www.fablabplus.be 

• contact@fablabplus.be 

• 03 212 19 79 
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Lichamelijke opvoeding

Wiskunde Frans

Techniek

Eindtermen in het basisonderwijs 

Getallen

Meten

Strategieën en 
probleem-

oplossende 
vaardigheden

ICT Leren leren Sociale vaardigheden

Leergebiedoverschrijdende eindtermen

Attitudes

Nederlands

Luisteren

Spreken

Lezen

Schrijven

Strategieën

Taal- 
beschouwing

Beeld

(Inter)culurele 
gerichtheid

Muziek

Drama

Beweging

Media

Attitudes

Luisteren

Lezen

Spreken

Mondelinge 
interactie

Muzische vorming

Schrijven

Kennis & 
attitudes

Natuur 

Algemene 
vaardigheden

Levende en 
niet-levende 

natuur

Gezondheid

Milieu

Kerncompnenten 
van techniek: 

- technisch systeem 
- technisch proces 
- hulpmiddelen 
- keuzen

Wetenschap & Techniek Mens & Maatschappij

(Wereld oriëntatie)

Techniek als 
menselijke activiteit

Mens

Maatschappij

Tijd

Ruimte

Brongebruik

Motorische competenties

Gezonde en 
veilige levensstijl

Zelfconcept en het 
sociale functioneren

Relatiewijzen

Gespreksconventies

Samenwerking

Memoriseren

Informatiebronnen

Problemen systematisch en 
inzichtelijke oplossen

Leerproces plannen, 
organiseren, controleren en 

bijsturen 

Leerhouding

Positieve houding

Veilig en verantwoord

Zelfstandig leren en oefenen

Creatieve vormgeving

Informatie en informeren

Communiceren

Techniek en 
samenleving



Kerncomponenten van techniek 

De leerlingen 

1. kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke 
materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn; 

2. kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische 
systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren; 

3. kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem 
niet of slecht functioneert; 

4. kunnen illustreren dat sommige technische systemen moeten worden 
onderhouden; 

5. kunnen illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 

6. kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op 
kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen; 

7. kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen 
(het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, 
evalueren); 

8. kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen 
herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek. 

Techniek als menselijke activiteit 

De leerlingen 

9. kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door 
verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen; 

10. kunnen bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen 
gebruiken of realiseren, moet voldoen; 

11. kunnen ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 

12. kunnen keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch 
systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de 
beschikbare hulpmiddelen; 

13. kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 

14. kunnen werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een 
oordeel formuleren aan de hand van criteria; 

15. kunnen technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van 
techniek gebruiken en/of realiseren. 

De leerlingen zijn bereid 

16. hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

Techniek en samenleving 

De leerlingen 

17. kunnen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 

18. kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden 
van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of 
schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

Technisch systeem 

Een technisch systeem is een geheel van elkaar 
wederzijds beïnvloedende elementen en onderdelen die 
gericht zijn op het bereiken van (een) bepaald(e) 
doel(en).  
In een technisch systeem kunnen zich natuurkundige, 
scheikundige of biologische fenomenen voordoen. 
 
De term technisch systeem kan betrekking hebben op 
het systeemaspect alleen of op alle aspecten (de 4 
kerncomponenten) van het technisch object. De gekozen 
toepassing van de eindterm bepaalt welke van de twee 
benaderingen aangewezen is. 

Voor het realiseren van bovenstaande eindtermen gelden volgende begripsomschrĳvingen. 

Technisch proces 

Een proces kent een geleidelijk verloop van een reeks 
acties om een technisch systeem in te zetten, te 
ontwikkelen of te verbeteren. 

Kenmerkend voor techniek is het technisch proces. 

Het technisch proces vertrekt vanuit een behoefte en 
verloopt volgens 5 stappen: 
• probleem stellen 
• ontwerpen 
• maken 
• in gebruik nemen 
• evalueren 

Hulpmiddelen 

De kerncomponent ‘hulpmiddelen’ omvat alles wat nodig 
is om technische systemen efficiënter te laten 
functioneren, te verwezenlijken en hun werking te 
doorgronden.  

Daarmee worden onder andere bedoeld:  
• materialen en grondstoffen,  
• energie,  
• machines en gereedschappen,  
• meetinstrumenten,  
• mensen,  
• kapitaal,  
• tijd, …

Keuzen 

Keuzen zijn afhankelijk van criteria waaraan technische 
systemen moeten voldoen.  

Die criteria kunnen door de maatschappij of vanuit de 
techniek worden bepaald.  

Criteria kunnen norm worden en normen kunnen wet 
worden.

Eindtermen techniek in het basisonderwijs 


