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In memoriam Lies Dewulf

Dinsdagmorgen 22 april ontvingen we het droevige nieuws dat 
onze collega Lies Dewulf, uit het Heilig Hartinstituut Hamme, 
na een zware ziektestrijd, overleden was. Jarenlang was zij 
leerkracht lichamelijke opvoeding en natuurwetenschappen op 
de school. Wij herinneren haar als een goedlachse en enthou-
siaste leerkracht en collega. 

Als er één collega was die vol levenslust zat, was het Lies wel.  
Steeds vol energie bij het lesgeven, gepassioneerd en gedre-
ven.  Maar ook een echte moederfiguur voor de leerlingen.  
Lies had liefde voor haar vak maar zeker ook een groot hart voor de leerlingen. 
Hoe oneerlijk en onvatbaar dit afscheid ook is, Lies zou niet willen dat we blijven treu-
ren, maar ons aansporen om onze wandeling verder te zetten, samen als team.  En 
we weten Lies, je bent niet ver, juist aan de andere kant van de weg.  We hebben veel 
van jou geleerd en we zullen je missen als collega in het Heilig Hart, maar velen ook 
als echte vriend. (Christa De Ridder)

We misten haar op school al een hele tijd. Lies was een leerkracht van het zuiverste 
water. Ze had schitterende ideeën, en ze kon ze met heel veel enthousiasme met de 
leerlingen ook uitwerken. Lies kon overtuigen, Lies was iemand. Hoe ze zich inzette 
voor allerlei projecten, dat kunnen we niet vergeten. Hoe ze altijd opnieuw haar recht-
vaardigheidsgevoel liet spreken, was een bewijs van haar ongelooflijke innerlijke en 
diepe warmte.
De laatste tijd hebben we haar lach gemist, haar geestdrift, haar inzet. Haar opge-
wekte karakter, haar sterke wil ook. Lies kwam uit voor haar mening, dat wisten we. 
En dat maakte haar zo echt. Lies heeft ons de mooiste jaren van haar leven gegeven. 
Daar kunnen we haar alleen maar dankbaar voor zijn. Lies was echt van het Heilig 
Hart. Toen ze hoorde dat ze niet langer les kon geven, deed dat haar veel verdriet. De 
klas en de school waren haar biotoop. (Carla Van Riet)

Techniek... 



Techniek voor iedereen
Een nummer over techniek... ! We gaan even dieper in op het “vak” en het belang 
ervan. De verschillende scholen (en niet alleen de scholen die we “technisch” noe-
men) vertellen en tonen ons daarna waar zij de accenten leggen. Veel leesgenot !

Een samenleving zonder techniek?  Onmogelijk! Omdat techniek zo sterk verwe-
ven zit in het dagelijks leven behoort het vak “techniek” dan ook al enige tijd te-
recht tot de basisvorming van alle leerlingen van de eerste graad. Een algemene 
technische basiskennis voor iedereen in een meer en meer door technologie be-
paalde maatschappij is immers onmisbaar. 

Met het oog op het verwerven van technische geletterdheid is de basisvorming 
voor techniek gericht op een integratie van een aantal voor de hand liggende doe-
len:

1 Inzicht hebben in de essentie van techniek: in wat techniek is en hoe techniek 
werkt.

2 Een vaardige techniekgebruiker zijn: technische systemen gebruiken of reali-
seren.

3 Een verantwoordelijke techniekgebruiker zijn: duurzaam omgaan met tech-
niek.

4 Kritisch-creatief duiden van technische ontwikkelingen en van de rol van tech-
niek in de samenleving.

5 Technisch talent waarderen bij zichzelf en bij anderen.
6 De verscheidenheid van toepassingen in de wereld van techniek verkennen.

Het opzet wordt zeer duidelijk omschreven in het leerplan:

“Via het bijbrengen van technische geletterdheid wordt het functioneren in de 
maatschappij verhoogd. Een technisch geletterde beschikt over de competentie of 
bekwaamheid om inzicht te verwerven in de werking en het gebruik van techni-
sche realisaties en is in staat zijn techniek in een bredere (maatschappelijke) con-
text te plaatsen. Bij elke realisatie staat het doorlopen van het technisch proces 
voorop waarin het van het grootste belang is dat leerlingen keuzes leren maken en 
leren gebruik maken van de juiste en/of gepaste hulpmiddelen op verantwoorde 
en/of milieubewuste en/of veilige wijze. Het kunnen verantwoorden van zijn/haar 
gemaakte keuzes en handelingen is eveneens een belangrijk aspect dat moet wor-
den bereikt bij de leerlingen.

Het vak techniek heeft de algemene doelstelling leerlingen techniek bij te brengen 
voor de techniekgebruiker en niet techniek voor de “technicus”.
Een “techniekgebruiker zijn”, betekent dat je over de kennis, inzichten, vaardighe-
den en attitudes beschikt op het domein van techniek in zijn brede betekenis. Een 
“technicus” daarentegen is een deskundige in of een beoefenaar van de techniek 
van een tak van de industrie of toegepaste wetenschap. 

De eerste graad heeft een oriënterend karakter. Bij dit oriënterings- en keuzepro-
ces brengt de leraar van het vak techniek voldoende waardevolle argumenten aan 
die, bij het geven van een advies aan ouders en leerlingen, toelaat om op basis 
van interesses en ontdekte talenten een bewuste en verantwoorde keuze te ma-
ken naar de tweede graad. 



Bij de keuze van een techniekproject met activiteiten techniek wordt steeds uitge-
gaan van een toepassingsgebied waarbinnen de activiteiten zich situeren.”
De leerkrachten techniek kiezen gevarieerde thema’s of projecten en zorgen ervoor 
dat in de lessen volgende toepassingsgebieden zeker aan bod komen: energie, in-
formatie en communicatie, biochemie, constructie en transport.  

In het VTI Sint Laurentius, een nijverheids-
technische school, schenken we op een heel 
bijzondere wijze aandacht aan techniek.

In het eerste jaar bieden we een extra uur 
techniek aan in de A-stroom. Daarenboven 
kunnen de leerlingen ook specifiek kiezen 
voor het vak technische activiteiten. In dat 
vak realiseren we techniekprojecten voor en 
door de technicus. We gebruiken hiervoor dezelfde 
invalshoeken en kerncomponenten die de leerlingen 
aanleren in de lessen techniek. We leggen hierbij de 
focus op het denkend handelen en al doende leren.  

In het tweede jaar van de A-stroom bieden 
we de basisopties Industriële Wetenschap-
pen, Mechanica-Elektriciteit en Hout-Bouw 
aan. Tijdens de lessen  technische activitei-
ten geven we gestalte aan techniekprojecten 
waarbij de technologie uit diverse domeinen 
de context vormt. 

Door alles goed te duiden en ervoor te zorgen 
dat de leerlingen de verschillende stappen begrij-
pen en hanteren, krijgt een techniekproject vorm. 
Hierbij vestigen we extra aandacht op het technisch 
systeem, het technisch proces, de hulpmid-
delen en de keuzes die de leerlingen moeten 
maken.
Dankzij de specifieke werkplaatsklassen met 
moderne, aangepaste didactische en techni-
sche middelen, kunnen we dat deel van de 
vorming op een hoog niveau realiseren. De 
slogan “De school voor wetenschap, tech-
niek en technologie” is met die implementa-
tie en realisatie dus zeker geen loze belofte.



Techniek op STC

In de techniekklas steken we de handen uit de 
mouwen. 
De leerlingen leren er hoe ze een schroeven-
draaier of boormachine gebruiken, wat elektri-
citeit precies is, hoe ze groene energie kunnen 
opwekken… 

Deze kennis en vaardigheden passen ze toe in 
nuttige werkstukjes: ze bouwen een eigen nest-
kastje, bibberspel of muziekbox voor de mp3-
speler. Ze leren werken met Google Sketchup en 
maken een eigen beltoon. 

Een groot deel van de lessen worden in hoeken-
werk gegeven. Zo gaan de leerlingen zelfstandig 
aan de slag via het technisch proces.

Techniek in de eerste graad OLVI – Pius X

De leerlingen leren probleemoplossend denken, 
aan de hand van een stappenplan. In het eer-
ste jaar worden de leerlingen begeleid bij het 
maken van een werkstuk.  In het tweede jaar 
worden ze zoveel mogelijk gestimuleerd om 
zelfstandig en probleemoplossend te werken.

De leerlingen maken in de eerste graad kennis 
met verschillende materialen.
Wanneer we het bijvoorbeeld over plastiek 
hebben, maken we een verschil tussen ther-
moplasten en thermoharders, hun eigen-
schappen, toepassingen, bewerkbaarheid…
De leerlingen maken een gsm-houder. Met een schets, van daar-
uit een technische tekening, werken de leerlingen hun eigen werkstuk uit. 
We maken ook een gsm-hoesje. De leerlingen vergelijken verschillende materialen.
Bij het thema over het T-shirt maken de leerlingen kennis met de eigenschappen van 
verschillende textielsoorten en hoe ze verwerkt en onderhouden moeten worden.
Binnen het thema “Apparaten” kijken we naar de binnenkant van een aantal toestel-
len, welk onderhoud ze vragen, hoe het zit met hun energieverbruik en welke ener-
gieomzettingen er in het toestel plaatsvinden.



Bij het thema “Mijn kamer” werken de leerlingen met 
een bouwplan. Ze leren de betekenis van de symbolen 
en maken een technische tekening. Ze ontwerpen een 
“eigen kamer” op de computer. De leerlingen maken 
kennis met elektrische schakelingen, verschillende 
verbruikers, soorten schakelaars… en maken zelf een 
eenvoudige elektrische kringloop.

Mobiliteit gaat over tandwiel-, kettingoverbrengin-
gen en versnellingen. De leerlingen gaan met hun 
eigen fiets aan de slag en zoeken uit wat de invloed 
van grote en kleine tandwielen is. We onderzoeken 
waar in ons dagelijkse leven overal tandwiel- en ket-
tingoverbrengingen, versnellingen en vertragingen 
verborgen zitten. We vergelijken soorten energie-
bronnen, stellen hun impact op het milieu in vraag 

en gaan op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven. We sluiten het thema af door 
een eigen eenvoudig en milieuvriendelijk voertuig te maken; de hovercraft.

Het thema “Frisdrank” staat stil bij de verschillende manieren om dranken en voeding 
langer te bewaren. Wat is de oorzaak dat voedsel gaat bederven? Welke oplossingen 
werden door de jaren heen daarvoor gebruikt?
We laten de leerlingen proefondervindelijk vaststellen welke invloed de temperatuur 
op het gistingsproces heeft.
De leerlingen ontleden verschillende verpakkingsmaterialen en onderzoeken er de 
voor- en nadelen van. Ze maken zelf een verpakking, ontwerpen een logo en een 
slogan en analyseren of ze aan alle vooropgestelde criteria voldoen.

Wissels in het bestuur...

In de scholengemeenschap nemen zo-
wel de coördinerend directeur 
(Georges Van Damme, rechts) als 
de voorzitter van de Raad van Be-
stuur (Paul De Meulenaer, tweede van 
rechts) afscheid. Paul blijft nog wel lid, 
maar wordt in zijn functie van voor-
zitter opgevolgd door Gunter Maes 
(links). Georges wordt opgevolgd door 
Dirk Vervaet (tweede van links).



Techniek in Sint-Lodewijkscollege Lokeren

Wij proberen 50% van de 
tijd de leerlingen praktisch 
aan het werk te zetten. De 
meeste opdrachten wor-
den voorafgegaan door een 
aantal lessen theorie om de 
leerlingen meer duiding te 
geven. Maar het gebeurt 
ook dat we de leerlingen 
eerst laten proeven van de 
doe-opdracht om hen er 
vervolgens zelf de theorie 
te laten uithalen.
Voor het bouwen van een 
pneumatische robotarm 
kan het demonstreren van 
een paar handelingen en 

uitleg bij het materiaal- en middelengebruik voldoende zijn. De 
leerlingen ontdekken gaandeweg de betekenis van het woord pneumatica.
Door zelf twee lampjes, door middel van een parallelschakeling, met elkaar 
te verbinden, leren zij waarom beide lampjes veel feller gaan branden dan in 
een ander situatie. Traditioneel trachten we ieder schooljaar af te sluiten met 
een maakopdracht waarin alle kennis van het voorbije schooljaar wordt ge-
combineerd.

De ervaring leert dat leerlingen met 
heel veel technisch-technologische toe-
stellen geconfronteerd worden, en hier 
wonderwel goed mee kunnen werken. 
Maar als we een kijkje nemen onder 
de motorkap haken ze af. HDD, RAM, 
CPU...  zijn voor hen Chinees. 

In het andere geval hebben ze wel al 
gehoord van sommige termen of be-
namingen maar geven ze er een com-
pleet verkeerde betekenis aan of gaan 
ze bepaalde gereedschappen die ze 
kennen op een totaal verkeerde manier gebruiken. 
Zelfs op een correcte manier een hamer vastnemen, lijkt zo simpel, maar 
voor velen een onbekende opdracht.
We houden voortdurend de gevolgen voor het milieu in de gaten en gaan hier 
dieper op in wanneer nodig. Houdt men kerncentrales beter open? Het is een 
vraag die hen aan het discusiëren zet.

Dankzij het interactieve smartboard worden de lessen visueel een stuk aan-
trekkelijker en voortdurend ondersteund door middel van foto- en videoma-
teriaal.



Techniek in O.-L.-Vrouw-Presentatie Lokeren

In de leefwereld van de kinderen speelt techniek een 
zeer grote rol.  VLOT!-OLVP wil haar leerlingen de 
nodig vaardigheden en competenties meegeven door 
het  bijbrengen van ‘technische geletterdheid’.   Elke 
leerling moet het nodige inzicht verwerven in het 
gebruik van technische middelen in de toekomst.  Het 
vak Techniek zorgt voor de nodige achtergrond bij 
de leerling als ‘techniekgebruiker’, geen techniek dus 
voor de ‘technicus’.   Dit vak heeft trouwens ook een 
oriënterend karakter.  Door de leerlingen kennis te 
laten maken met diverse verkennings- en toepas-
singsgebieden ( biochemie, energie, constructie, ICT, 
verzorging,  voeding, handel…) laat het hun leraar 
toe een bewuste en verantwoorde keuze voor te 
stellen voor de 

tweede graad.  Binnen VLOT!-OLVP 
kunnen zij kiezen voor drie studiegebie-
den Handel, Personenzorg en Voeding 
(hotelschool).  
Leerlingen zijn technisch meer onder-
legd dan we vermoeden. Denk maar 
aan hun vingervlugheid op smartpho-
nes, het down- en uploaden van film-
pjes… Maar ondanks deze technische 
vaardigheden, weten ze niet altijd hoe 
zo’n uitvinding geëvolueerd is, laat 
staan hoe ze werkt of gemaakt wordt. 
Het is niet alleen leuk om hun techni-
sche vaardigheden te gebruiken, maar ook om hun blik op deze toch 
fascinerende technische wereld te verruimen. 
Via het Technisch Proces  proeven de leerlingen van de verschillende tech-
nische gebieden. De concrete invulling van zo’n techniekproject kan ver-
schillen: soms bouwen of maken ze iets, soms moeten ze enkel ontwerpen, 
bedenken ze hoe het in de toekomst zou kunnen evolueren of halen ze een 
apparaat uit elkaar en onderzoeken het.

In de allereerste projecten zijn de 
opdrachten gesloten (sterk geleid), 
maar dat evolueert al snel naar half-
open en open opdrachten. Deze laat-
ste doen de leerlingen het liefst. Ze 
beginnen vanaf nul om dan hun eigen 
concept uit te werken. Het brengt ons 
vaak in tijdsnood (blokken van 2 les-
uren zijn echt een noodzaak).
Tijdens de projecten wordt vaak ge-
bruik gemaakt van nieuwe media als 
smartphone en tablet. De leerlingen 

moeten deze functioneel kunnen gebruiken (fotoverslag van een uitstap, fil-
men van een experiment, maken van een podcast…).


