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Aanvulling?    Opmerking? 

Vraag?           Idee? 

Beste collega's, 
 
In een discussie die ik onlangs voerde met vertegenwoordigers uit het 
MKB, werd gesteld dat er tegenwoordig veel te weinig kinderen kiezen 
voor een praktische opleiding en nog minder voor een beroep in de 
techniek. Met alle gevolgen van dien. Een allround bouwvakker vinden, 
die zelfstandig een klus kan klaren, is vrijwel onmogelijk. Hoe komt dat 
nu? Wat ging er mis? Als mogelijke oorzaak werd genoemd dat kinderen 
door al dat “spelen” op hun computers een zwak ontwikkeld praktisch 
inzicht hebben. Door te veel achter het scherm te zitten zijn ze bovendien 
fysiek niet meer in staat om  de lichamelijke inspanning te leveren die bij 
veel technische “buiten-beroepen” noodzakelijk is. Zo ontstaat misschien 
het beeld: buiten is het koud, krijg ik vieze handen en moet ik dingen echt 
in elkaar zetten…niks voor mij. 
 
Al snel ligt de oorzaak van al deze ellende op het bordje van het (basis-)
onderwijs. Oplossing zou kunnen zijn minder vage projecten de school 
binnen te halen en meer focussen op uitdagende 
handvaardigheidslessen, meer intensieve sportlessen en meer ruimte 
voor onderzoek in wetenschap en technologie. 
 
In dit perspectief hoor je vaak dat het vroeger allemaal beter was. 
Kinderen speelden veel meer buiten en kwamen dagelijks in contact met 
de “echte wereld”.  Spelenderwijs experimenteerden we met voorhanden 
zijnde materialen als modder, zand en water. Met geïmproviseerde 
gereedschappen als stokken en touwen ontwikkelden we allerlei 
vernuftige hulpmiddelen en ontstonden er technische basisvaardigheden. 
“Wat leerden we vroeger niet allemaal bij het bouwen van een hut aan de 
rand van het bos?” Overbezorgde ouders waren op afstand; er lagen geen 
rubber tegels om een val te breken; een veiligheidsbril of helm was 
ondenkbaar en elk zichzelf respecterend kind kon vrij beschikken over 
zakmes en lucifers. 
 
Naast de nostalgische verhalen over vroeger, toen alles beter was, denk 
ik dat de kinderen van nu inderdaad weinig “vrij” kunnen experimenteren 
en op onderzoek kunnen uitgaan. Het speelterrein waar kinderen wel 
ervaringen opdoen, is vaak in een virtuele wereld. De tablet is het medium 
waarop ze vriendschappen onderhouden, avonturen beleven, 
overwinningen behalen en kastelen bouwen. In de speelgoedreclames, 
die in deze periode overvloedig het huis binnen stromen, heb ik gezocht 
naar voorbeelden van producten die wel inspelen op de behoefte van 
kinderen om ervaringen op te doen met “levens-echte-materialen “. Op 
nummer 4 van meest geliefde speelgoed vond ik: Kinetic Sand! 

  

Neem ook eens een 
kijkje op onze website: 

 
www.stem-2-limburg.nl 

 

http://www.kom-leren.nl/
https://www.adelante-zorggroep.nl/
http://www.kindante.nl/
http://www.mosalira.nl/
http://www.stichtingtriade.nl/triade
http://www.movare.nl/movarecms/sjablonen/movare/index.asp
mailto:redactie@stem-2-limburg.nl
https://www.innovo.nl/
http://www.lvo-parkstad.nl/
https://www.lvomaastricht.nl/
https://stem-2-limburg.nl/


 

Regen en toch in de zandbak spelen? Kinetic sand is 
het ideale binnenspeelzand! Je kunt er mee kleien, 
vormpjes maken en het lijkt te leven als je het in 
beweging brengt. Fijn detail: het droogt niet uit, is niet 
giftig, glutenvrij en antibacterieel. Bovendien blijft het 
zand niet aan je handen plakken: dat ruimt lekker op! 
Ideaal voor creativiteit en de ontwikkeling van fijne (en 
kleine) motoriek! 
Verkrijgbaar in vele kleuren! 
 
Kinetic Sand: “Ruimt inderdaad lekker op“  
 
Fijne Kerstdagen en een mooi 2019! 
 
Fons Vossen 

 

STEM-II project afgerond door 36 scholen (2014-2018) 

 

Maar liefst 35 vd 36 scholen hebben de evaluatie afgerond. Na vier jaar deelname aan het STEM-II pro-

ject hebben de scholen hun resultaten en ontwikkeling benoemd in een uitgebreide evaluatie. We zijn ver-

rast met de overwegend positieve bevindingen van de scholen. Er is vier jaar lang geëxperimenteerd en 

geploeterd met W&T/O&O Leren. Alle scholen hebben mede door de facilitering van STEM-II een visie 

ontwikkeld op Onderzoekend & Ontwerpend leren en deze ingebed in hun eigen schoolvisie. 

Wetenschap & Technologie heeft hierbij gediend als vervoermiddel om O&O te ontwikkelen en uit te voe-

ren. Sommige hebben zich meer op de levende natuurkant (biologie) gericht, andere meer op de schei- 

wis en natuurkundige kant en weer andere op de techniek in enge zin (we maken een  product). 

 

Zeker in de eerste 2 jaar van het project STEM-II heeft de aanbieder (o.a. Mad Science, CNME’s, Contini-

um) vanuit zijn eigen achtergrond zijn stempel gedrukt op de inhoud van de lessen. Sommige scholen 

hebben al snel aangegeven dit breder te willen trekken. Dit betekent dat het eigenaarschap van de school 

bepalend is geweest voor de koers die men vaart. Een aantal behoudende scholen heeft deze slag nog 

niet gemaakt.  

 

De opvallendste resultaten die scholen genoemd hebben: 

 Van puur aanbodgericht naar vraaggericht (m.a.w. scholen bepalen nu zelf wat ze nodig hebben op 

het gebied van O&O) 

 Van Wetenschap & Techniek naar O&O Leren 

 W&T/O&O is meer geïntegreerd in dagelijkse onderwijsprogramma 

 Focus op 21th Century skills: onderwijs moet iets los maken bij kinderen  

 Hogere orde van denken: niet alleen Onthouden – Begrijpen – Toepassen maar ook Analyseren – 

Evalueren – Creëren 

 Leerkrachten: van kennisoverdracht naar begeleiding/coaching aan kinderen 

 Schooldirecteur is medebepalend voor de (door-)ontwikkeling 

 Het STEM-II project is een beweging geworden… 



 

 Persbericht - Maastricht, 14 november 2018 

 

Stichting kom Leren innoveerde in MECC 
 

Onderwijsstichting kom Leren organiseerde woensdag 14 november een dag vol inspiratie voor 
innovatie voor alle 350 personeelsleden, alsmede 50 genodigden. Er waren boeiende sprekers en een 
markt die in het teken stond van onderwijs & innovatie. Daarnaast legden de deelnemers (medewerkers 
én externe belanghebbenden) samen een basis voor de unieke ‘kom Leren Academie’, bedoeld voor 
alle personeel van de stichting. 

 

Kom leren wist maar liefst 34 organisaties uit stad, regio maar ook uit de rest van het land bij elkaar te 
brengen die bezig zijn met de combinatie innovatie en (primair) onderwijs. Naast aanbieders van 
Robotica, 3D-scanners en printers en Ontdekfabrieken voor kinderen, ontbraken innovatieve 
onderwerpen als duurzaamheid, kunst & cultuur, alsmede natuur- & milieueducatie evenmin.  

 

Johan Linckens, lid College Bestuur daarover: “Het gaat in onze stichting om een breed scala aan 
innovatieve zaken, die we slechts aanbieden om mensen te inspireren. De leerkrachten bepalen 
uiteindelijk waarin zij met elkaar in willen groeien en in geschoold willen worden. Anders dan voorheen 
zal dat met name vraag gestuurd ingevuld worden”. Peter Groos, voorzitter van College van  Bestuur 
vult aan: “Los van de eerder genoemde onderdelen, was er in de organisatie vandaag eveneens 
aandacht voor innovatieve aanbieders van zaken rond taal en cultuur. Het Language Centre van 
Maastricht University gaf ook acte de presente, evenals partners op het terrein van Sport & beweging, 
gezonde voeding en gender en diversiteit in onderwijs en opvoeding.  

Wij als College willen vooral de ruimte geven aan een leergemeenschap waar we leren van én met 
elkaar”. Daarmee doelt hij niet alleen op leerkrachten in hun rol als instructeur, opvoeder en coach. 
“Leren en samenwerken doen we met z’n allen: met onze directies, kinderen, ouders, bestuurders, 
externe partners en stakeholders.” 

  

De dag werd bovendien afgesloten met een verrassing voor elk van de 20 scholen die onder de 
onderwijskoepel vallen. Van elke school trof één leerkracht een voucher aan in het afscheidspresentje 
dat alle deelnemers mee naar huis kregen aan het einde van de dag. Deze voucher geeft recht op een 
meerdaagse studiereis, die de 20 winnaars in onderling overleg gaan bepalen. “Want”, aldus het 
College van Bestuur, ”innoveren betekent eveneens los durven laten en over de grenzen heen kijken, 
ook al treed je daarbij uit je 
comfortzone”. De ruim 400 
aanwezigen mogen 
terugkijken op een zeer 
geslaagde inspiratiedag. 

 

 



KidsHackathon 

 

Op 30 november j.l. kwamen op de Brightlands Smart Services Campus Heerlen 250 scholieren en 
docenten uit het basis- en middelbaar onderwijs samen voor de Young BrightHack. 

Vanuit STEM-II waren verschillende schoolbesturen met hun scholen vertegenwoordigd. De deelnemers 
gingen aan de slag met verschillende uitdagingen rondom het onderwijs van de toekomst. Met 
presentator Maurice Lede, YouTube girl Emma Keuven en robot Bright!  

 
Het was een energieke, boeiende en motiverende dag waarbij op verschillende tafels over de toekomst 
werd nagedacht. Nadat de aftrap was geweest om 9 uur vertrok iedereen naar de vierde verdieping om 
aan de slag te gaan. Het bijzondere was dat alle groepjes zo waren samengesteld dat niemand bij een 
mede leerling van dezelfde school zat. Dit zorgde in het begin voor voorzichtig aftasten maar al snel wist 
iedereen in het groepje wie wie was en ging men samen aan de slag. 

Tijdens de hackathon waren er verschillende workshops waar verschillende deelnemers per groepje aan 
deel konden nemen. Bij deze workshops kregen ze informatie die ze later in hun sessie konden 
toepassen. 

 
Voor de aftermovie klik hier en voor de vlog van Emma Keuven klik hier. 

 

 

 

Prikkelen nieuwsgierigheid bij kinderen 

 

 

In het Praxis bulletin van oktober staat een 
mooi artikel van Anneke Engering en Sanne 
Dekker. 

 

Zij beschrijven in hun artikel de mogelijkheden 
om nieuwsgierigheid in te bouwen in lessen. 

 

Klik hier om het artikel te lezen. 

https://www.facebook.com/ledemaurice/?eid=ARApZ2R0pJZy1mN8wl0Dg7YMMEzR1_j70Jm8FudHVV4Bt0B27NDyzybom8y0J6F7r-vZQQ6a8EJEWBQu&fref=tag
https://www.youtube.com/watch?v=kb56T-LqoT4
https://www.youtube.com/watch?v=HcqwQPMdQgA
https://www.praxisbulletin.nl/nieuwsgierigheid-prikkelen-ovm/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbriefnov-18&utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+%7C+November+2018


 

Project /schoolthema “Nederland” op Montessoribasisschool de Poort 

 

Op Montessoribasisschool de Poort werken we met de methode Alles in 1. We zijn dit schooljaar gestart 
met schoolthema “Nederland”. 

 

Tijdens dit project heeft elke groep gewerkt aan een maquette. In de groepen 1 t/m 4 was de doelstelling 
“verwonderen en bewonderen”. 

Kleine objecten worden geprint voor de maquette van groep 3 / 4, zo zijn koeien, molens en zelfs het 
plaatnaam bord Poorterdijk (afgeleid van Kinderdijk) geprint. 

In de groepen 5 t/m 8 was de doelstelling “creëren”. De kinderen gaan zelf een object voor de maquette 
die zij maken, ontwerpen, programmeren en printen.  

 

De kinderen hebben  typische Maastrichtse taferelen verwerkt in hun creaties zoals de  St. Pietersberg 
en de Groene Loper van Avenue2.  

Op de foto is te zien hoe ze aan de St. 
Pietersberg hebben gewerkt. 

 

Marktplaatsbijeenkomst Activerende didactiek 

 

Op woensdag 6 februari organiseert De OnderwijsWerkplaats in samenwerking met BCO 
Onderwijsadvies de Marktplaatsbijeenkomst Activerende didactiek met behulp van moderne 
technologie. 
 
Dit keer gaan we de mogelijkheden van activerende didactiek met behulp van een 
device onderzoeken en zelf ervaren! AR, VR, programmeren, coderen, iXperium Roermond, 
drones, robots en inzet van tablets worden onderwerp van gesprek én praktijk. 
 
Ben je nog een newbie of al expert op dit gebied? Het belooft voor 
iedereen in het onderwijs en hen die het onderwijs een warm hart 
toedragen een inspirerende middag te worden! 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTUM2wbr4H_CEnQI3jPVfNh3HKDQYWxdDhsPMHjxWl363Xzw/viewform


Civillisations AR app 

 

Breng de wereld van kunst en cultuur in de klas m.b.v. deze app. 
Verken de meesterwerken uit de Renaissance en ontdek de geheimen van het oude Egypte. 
Augmented reality (AR) heeft een moderne smartphone/tablet/Ipad nodig om te werken.  
 
Civilisations is een epische nieuwe BBC Two-serie gepresenteerd door Simon Schama, Mary 
Beard en David Olusoga, verspreid over 31 landen en beslaat 5000 kunstwerken uit de 
menselijke geschiedenis. 
 

Voor Android klik hier 
 
en apple hier  
 

Kennisdeling STEM-II 

 

Op woensdag 21 november kwam een groep enthousiaste leerkrachten samen om met elkaar 
kennis en ervaringen uit te wisselen in het kader van Onderzoekend en Ontwerpend leren. 
De deelnemers hadden voor aanvang van de bijeenkomst vragen ingestuurd waar men over 
wilde praten met elkaar. 
Met de werkvorm ‘poster op tournee’ gingen de groepjes aan de slag met een vraag. 
Na 10 minuten schoven de posters door naar de volgende groep en op deze manier waren alle 
groepjes met de verschillende vragen aan de slag. 

 

Aan het einde van de Kennisdeling werden de opbrengsten met elkaar gedeeld. 
Het was een boeiende en inspirerende bijeenkomst waarbij de verschillende collega’s van de 
besturen/ scholen met elkaar contact hebben gelegd. 

 

We kijken uit naar de volgende Kennisdeling die gepland staat op 20 maart 2019! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.civilisations&hl=nl
https://itunes.apple.com/us/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8


Stem 2 Lingua 
 
De naam Stem 2 Lingua (Taal) staat voor het project Stem 2 talig en heeft afgelopen schooljaar 
als een pilot gelopen op basisschool de Opstap in Brunssum en de Westzipfelschüle in 
Saeffelen en Schalbruch. In de projectnaam zien we het platform STEM-II terugkomen. Hiermee 
willen we de sterke verbinding met STEM-II benadrukken om scholen te inspireren om verder 
vorm te geven aan het gedachtegoed van O&O leren in dit geval in combinatie met 
burgerschap, ondernemerschap en kennis van een tweede taal. 
 
Het project wil Euregionale leerlingen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar (groep 5 en 6 in Nederland 
en klas 3 en 4 in Duitsland) in contact met elkaar brengen, verleiden om te communiceren en 
elkaars cultuur en gebruiken beter te leren kennen. Om dit te stimuleren maken wij gebruik van 
materialen en werkvormen rondom Programmeren en Coderen in de vorm van Onderzoekende 
en Ontwerpend leerhouding centraal staan. 
Om scholen te helpen bij dit proces wordt er een kick-off les aangeboden door 
adviesgroepleden STEM-II van Kindante en Movare. Tijdens deze kick-off ervaren leerlingen en 
leerkrachten hoe je d.m.v. een thematische aanpak meerdere vakgebieden met elkaar kunt 
verbinden. Daarnaast worden de volgende vaardigheden van kinderen ontwikkeld; kritisch 
denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen etc. 
 
De eindopbrengst van het project in groep 5 / klas 3 (Duitsland) is op een onderzoekende 
manier inzicht krijgen in de mogelijkheden van de Bee-bot in relatie tot het leerproces en een 
door de leerlingen ontworpen Bee-bot mat met deelthema’s over hun leefomgeving. Op deze 
mat komen taal (het beschrijven van het onderwerp) en het getekend onderwerp samen.  
 
De leerlingen van de eerder benoemde 
partnerscholen hebben elkaar in het voorjaar 
2018 in het Continium ontmoet om daar 
gezamenlijk een aantal activiteiten te doorlopen 
en om elkaars Bee-bot matten te ontdekken. 
Hierbij werd ingezet op kennismaken met elkaar, 
eenvoudige communicatie in een “vreemde” taal, 
samen spelen/werken aan een opdracht en 
kennis opdoen over elkaars culturen en 
gebruiken. 
 
De ervaringen van de pilot waren zo succesvol, 
dat het project dit jaar op 4 scholenkoppels, van 
drie verschillende onderwijsstichtingen (Kindante, 
Innovo en Movare) en in totaal 10 locaties 
aangeboden gaat worden. Het gaat om een 
tweejarig traject waarbij de leerlingen uitgedaagd 
gaan worden om steeds meer interactie met 
elkaar te voeren en hierbij gebruikmakend van de 
moderne middelen op het gebied van multimedia. 
 
Het project zet dus in op on- en offline opdoen, 
uitwisselen en verwerken van kennis en 
vaardigheden. 
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het mogelijk voor nieuwe partnerscholen om deel te nemen aan 
dit project. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.s2l.eu 

http://www.s2l.eu


Stakeholdersbijeenkomst 
woensdag 13 februari 2019 

Brightlands Smart Services Heerlen 

Wij zijn trots dat keynotespeaker Ruud Veltenaar u en ons komt inspireren met 
een lezing over de toekomst van het onderwijs. Als filosoof, bijzonder 
hoogleraar, internationaal TEDx-spreker en trendwatcher verzorgt hij over de 
hele wereld lezingen en workshops.  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09.45 - 10.00 uur Ontvangst  

10.00 - 10.10 uur Opening door Peter Lemmens, voorzitter Stuurgroep STEM-II  

10.10 - 10.20 uur   Hans Teunissen, gedeputeerde onderwijs Provincie Limburg 

10.20 - 11.20 uur Lezing door Ruud Veltenaar 

11.20 - 11.55 uur Pauze met gelegenheid tot netwerken 

11.55 - 12.30 uur Korte nabespreking lezing: wat nemen we mee? 

 

Er zijn nog plaatsen vrij. U kunt zich voor 18 januari 2019 aanmelden, door hier 
te klikken. (indien u een of meerdere collegae meeneemt ook graag laten 
aanmelden via genoemde link)  

https://www.ruudveltenaar.nl/spreker-filosoof/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8WpAEs-mRbkEyXQW549eG88QCUmt6EPhI2MXP3Iojs34RLg/viewform


Palmen op de Noordpool 

 

Iedereen  heeft het over 

klimaatverandering. Maar 

bijna niemand snapt het. Jij 

wel, als je dit boek hebt 

gelezen.  

Het is een boek over 

schetsende koeien en 

ronkende auto’s. Over 

ruziënde wetenschappers en 

dappere uitvinders. Over 

schattige fluithazen en verwoestende orkanen. 

Over palmbomen en mammoeten, ijsbergen en 

vulkanen, dijken en windmolens… over jou en je 

toekomst.  

Voor meer info of bestellen, klik hier 

De Boekenplank (tips voor W&T in de groep) 

STEM-II wordt mede  

mogelijk gemaakt door: 

Programmeren met MBot 

 

Op 9 november 2018 zijn een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Catharina Labouré 
in Beek als één team aan de slag gegaan met een bijzondere opdracht. 

Met de materialen welke de school vanuit Programmeren en Coderen (STEM-II) heeft 
aangeschaft gingen de kinderen aan de slag met een heuse programmeervraag; ‘een mini 
Hackathon’. De Opdracht: ontwerp en pitch een fysieke game rondom Mbot. 

Als eerste werd er voor gekozen om 2 Mbots in elkaar zetten en vervolgens een circuit te 
bouwen waar deze doorheen zouden rijden. Dit spel moest worden geprogrammeerd , worden 
uitgewerkt en gepresenteerd. 

Een pittige opdracht waar de kinderen met veel enthousiasme aan werkten. 
En het resultaat was fantastisch ! 

Meer weten? Vraag er naar! 

QR weetje: 

Yes, je wekelijkse gratis digi-les! Met de 

Digi-doener breng je digitale vaardig-

heden écht in de klas. 

Dit is het: 

De Digi-doener is een wekelijkse nieuwe 

les voor groep 6 t/m 8 en de brugklas van 

het voortgezet onderwijs met digitale doe-

dingen. Zoals een hologram op je telefoon 

toveren. Of een coole vlog maken samen 

met Furtjuh.  

WAUW! Vanaf 11 januari ook iedere week 

een nieuwe gratis 

digi-doener voor de 

onderbouw (groep 

1,2 en 3) en voor de 

middenbouw (groep 

4 en 5). 

 

https://www.bol.com/nl/p/palmen-op-de-noordpool/9200000085063442/?Referrer=ADVNLGOO002008L-MFIAIDNGO55WM-318051713969&ds_rl=1263476&gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg8b0VDefgXGGZJVAa4r59-LeRkEv8LH6Jja3VE8Ka1RMc8DFed-tyAaAgeiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

