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Enkele afspraken

▪ Deze sessie wordt opgenomen voor persoonlijk gebruik – de 
opname wordt niet gedeeld of openbaar gemaakt.

▪ Demp je microfoon.

▪ Heb je vragen? Stel ze alvast via de chatfunctie. 

▪ Vraag niet beantwoord tijdens deze sessie? 

Stel ze via de padlet. 

https://padlet.com/ilseengelen/18rl7ah222z3yn13


Presentatie op groot scherm?

• Drie puntjes rechts onderaan

• Lay-out wijzigen

• Spotlight





Hydroponics 

Groen Groener Groenst

www.istem.be

Marie-Paule Buyse                   Gert Beenaerts   Els Knaepen

http://www.istem.be/


Trailer

https://youtu.be/SxWZ23g3kQw


www.istem.be https://stemnetwerk.be/node/363www.stemoov.be

http://www.istem.be/
https://stemnetwerk.be/node/363
http://www.stemoov.be/








Centrale uitdaging 

I
Hoe kunnen we een STEM-mige manier vinden om duurzamer te eten?

II

Hoe kunnen we de plantengroei in ons hydroponisch systeem nog verbeteren?

Hoe kiemen en groeien planten het best?

Hoe kunnen we hun groei stimuleren met behulp van technologie?

III
Hoe kunnen we ons hydroponisch systeem monitoren en automatiseren

zodat de plantengroei zo effectief mogelijk verloopt?



Groen, groener, groenst I  
Ontwerp en realisatie



Groen, groener, groenst I - concreet

• https://www.thinglink.com/scene/1451424735958138882 : interactieve afbeelding  met tags 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F1451424735958138882&data=04%7C01%7CEls.Knaepen%40pxl.be%7C5963380e04a24140bb7d08d91bce50b6%7C0bff66c545db46ed8b8187959e069b90%7C0%7C0%7C637571395223699536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x%2F3tLPdYm4ybbEWQVeGKAfJTv9ggjiNB33OTnofiZA0%3D&reserved=0


Centrale uitdaging

I
Hoe kunnen we een STEM-mige manier vinden om duurzamer te eten?

II

Hoe kunnen we de plantengroei in ons hydroponisch systeem nog verbeteren?

Hoe kiemen en groeien planten het best?

Hoe kunnen we hun groei stimuleren met behulp van technologie?

III
Hoe kunnen we ons hydroponisch systeem monitoren en automatiseren

zodat de plantengroei zo effectief mogelijk verloopt?



Groen, groener, groenst II 
Onderzoekend leren 



Groen, groener, groenst II - concreet

Zelf aan de slag!     
https://www.thinglink.com/scene/1452079688406007810

Doorloop nu zelf de interactieve afbeelding        

•

• Heb je vragen, feedback? 
• Plaats  ze in de chat (antwoord volgt) 
• Plaats ze op padlet (antwoord volgt 2 juni - follow-up mail) 

https://www.thinglink.com/scene/1452079688406007810
https://www.thinglink.com/scene/1452079688406007810


Extra beeldmateriaal
Filmpje dag van de wetenschap

https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/hogeschool-pxl-hydroponics-kweek-je-eigen-groenten-op-water-on-demand


Centrale uitdaging

I
Hoe kunnen we een STEM-mige manier vinden om duurzamer te eten?

II

Hoe kunnen we de plantengroei in ons hydroponisch systeem nog verbeteren?

Hoe kiemen en groeien planten het best?

Hoe kunnen we hun groei stimuleren met behulp van technologie?

III
Hoe kunnen we ons hydroponisch systeem monitoren en automatiseren

zodat de plantengroei zo effectief mogelijk verloopt?



Groen, groener, groenst III 
Monitoring en automatisering



Automatiseren 
hydroponisch systeem







Leermaterialen iSTEM

• www.istem.be

Bijlage 1: sjabloon onderzoekend leren (STEMOOV)
Bijlage 2: sjabloon voor ontwerpend leren (STEMOOV  

http://www.istem.be/


Feedback vanuit TDT - intervisie
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Stemmige muziek 
Van ’t één komt ’t ander. iSTEM

Goyvaerts Isar 
Gert Beenaerts

Ontwerp, bouw en programmeer je eigen sociale 
robot Dwengo

Gesquière Natacha
Van de Staey Zimcke

Weg van 't school
Virtual en augmented reality in de klas Brightlab

Kristien Rombouts
Tim Louagie

De beste geautomatiseerde serre ooit!
Methodeschool van 
Veldeke

Wesley Wypychowski
Michael Gerrits

Project:  Gebouw met functie Hasp-o Centrum Robin Peters

Durf te denken: gevoelige thema’s in de STEMklas
Kritisch denken over en met wetenschap Odisee

Prof. dr. Jelle De 
Schrijver
Eef Cornelissen

Makerspace: 
de ruimte om je STEM project waar te maken Makerspace Tom De Weyer 

http://www.istem.be/
https://dwengo.org/
https://www.brightlab.be/
https://praktijkgerichtonderzoek.odisee.be/?q=medewerkers%2Fjelle-de-schrijver


Bron Thinglink met Canva

Watch the webinar recording: https://youtu.be/k1TSTum2yno

Quick overview of the Canva and ThingLink integration and how to use it: 
https://www.canva.com/learn/app-smash-canva-and-thinglink-make-designs-interactive/

Check out Lorrie’s ThingLink: https://www.thinglink.com/scene/1446502242839429123

Check out Amanda’s ThingLink: https://www.thinglink.com/scene/1445803437303267331

https://youtu.be/k1TSTum2yno
https://www.canva.com/learn/app-smash-canva-and-thinglink-make-designs-interactive/
https://www.thinglink.com/scene/1446502242839429123
https://www.thinglink.com/scene/1445803437303267331


DANKJEWEL

HEEL GRAAG TOT 
BINNENKORT!

Vragen?
els.knaepen@pxl.be


