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Beste lezers;
De STEM-II beweging is in een positieve flow terecht gekomen. Vanuit
onderwijs, overheid en bedrijfsleven groeit de belangstelling.
Na maanden van relatieve onzekerheid zijn twee belangrijke ontwikkelingen m.b.t. Wetenschap & Technologie onderwijs door onze belangrijke partner Provincie Limburg gehonoreerd.
Het 3-jarige innovatieproject Programmeren & Coderen is goedgekeurd en de uitrol over de scholen in Zuid-Limburg gaat van start. De
krachtige ondersteuning door de provincie Limburg is overigens niet
onopgemerkt gebleven in de rest van het land. In zijn werkoverleggen
noemde minister Kamp van Economische Zaken de ontwikkelingen
m.b.t. P&C in het basisonderwijs een voorbeeld voor de rest van het
land.
Bovendien heeft de provincie Limburg het mogelijk gemaakt dat het
lopende STEM-II traject uitgebreid kan worden met 30 scholen zodat
binnenkort 67 scholen stappen kunnen zetten op het gebied van W&T
en O&O-leren. De 30 scholen die gedurende 2 jaar gaan deelnemen
aan deze verbreding noemen we trouwens STEM-II Plus scholen.
De nauwe samenwerking met de Nieuwste Pabo in Sittard waarin we
streven naar brede kennisdeling en het uitzetten van degelijke
professionaliseringstrajecten maakt de eerste resultaten zichtbaar; zie
verderop in de nieuwsbrief.
Met het Natuurhistorisch Museum in Maastricht starten we een pilot
waarin we nauwer gaan samenwerken en nagaan hoe O&Oprogramma’s meer en beter tot hun recht komen in de basisscholen in
de omgeving.
De belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor onderwijsvernieuwingen
in het basisonderwijs groeit. Belangrijke nieuwe partijen als APG Heerlen melden zich als partner van de STEM-II beweging. Met diverse andere bedrijven zijn besprekingen in volle gang.
Nu er zoveel bijval en belangstelling voor STEM-II ontstaat, bestaat de
kans dat we ons verliezen in leuke acties en mooie woorden. Hoofddoel is en blijft dat we door de STEM-II beweging kinderen en leerkrachten wapenen om klaar te zijn voor het onderwijs van de toekomst. Om dit te bereiken zal er binnen de mindset van schoolbesturen, beleidsmakers, directeuren, leerkrachten en ouders nog veel
moeten gebeuren. De kinderen zijn er klaar voor!
Groet en veel leesplezier,
Fons Vossen
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Agenda
- vanaf 1 april inschrijving First
Lego Leage. (zie item)
- Adviesgroep 19 april
- Kennisdeling 31 mei

PERSBERICHT Provincie Limburg n.a.v. Programmeren en Coderen

Kick off 'Programmeren en Coderen op Limburgse Scholen'
De Provincie Limburg, APG en een aantal schoolbesturen bundelen hun krachten voor toekomstbestendig onderwijs. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie, met name op het gebied van ICT, starten zij samen met STEM II
een driejarig programma “Programmeren en Coderen in de klas”. De kick off van deze samenwerking vond plaats op maandag 6 februari, op het APG hoofdkantoor in Heerlen.
“Het is mooi om te zien dat het Limburgse basisonderwijs volop oog heeft voor meer les in programmeren op school. De beroepen van de toekomst vergen van onze toekomstige werknemers
dat zij in een vroegtijdig stadium kennis maken met de digitale wereld en ict-skills”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.”

Programmeren in het onderwijs
Het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de klas’ wil kinderen zo vroeg mogelijk op
een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s Wetenschap en Technologie om de experimenterende leerhouding van jonge kinderen te stimuleren. Deze programma’s worden mede gefinancierd vanuit de
Provincie Limburg in het kader van het Techniekplan Limburg en vanuit het Platform Betatechniek
in het kader van het Landelijke Techniekpact. Het Limburgse bedrijfsleven biedt een ideale contextrijke leeromgeving en praktijkleerplaats. Praktijkopdrachten, stageplekken voor zowel leerlingen als docenten en gastlessen zijn zeer belangrijk om te leren programmeren.

Samenwerking
De Provincie Limburg ondersteunt het driejarig programma ‘Programmeren en Coderen in de
klas’ met een subsidie van € 412.000. Zeven schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in
het voortgezet onderwijs doen mee, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar
liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. De scholen in
Zuid-Limburg werken hiervoor samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan bij het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs en
arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Het uiteindelijk doel is voldoende en goed gekwalificeerd
personeel voor de Limburgse kenniseconomie.

APG
APG is een van de bedrijven die een grote betrokkenheid bij dit programma voelt en wil haar
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. Door actief deel te nemen aan de ontwikkeling van het lesmateriaal, een deel van het STEM II project te sponsoren en
uren beschikbaar te stellen voor lessen, bouwt APG mee aan een toekomstbestendig Limburg

PERSBERICHT APG HEERLEN n.a.v. Programmeren en Coderen

Gemiddelde leeftijd bij APG flink omlaag.
Kinderen op jonge leeftijd vertrouwd met techniek
Op maandag 6 februari j.l. vond in Heerlen in de centrale hal de Kick-off plaats van “Take a
Chair”. In Take a Chair werken STEM II, de Provincie Limburg en APG samen om door goed
technologisch (basis)onderwijs uiteindelijk beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor de
limburgse kenniseconomie. Bij de Kick-off waren een aantal basisschoolkinderen van Basisschool Windekind aanwezig die spelenderwijs leerden programmeren en daarna een 3D
printer in werking hebben gezet. Deze printer print puzzelstukken die samen een 3D geprinte
stoel zullen vormen. De printer blijft de komende paar weken bij APG Heerlen in de hal staan
en print verder aan de blokken totdat de stoel klaar is.
Gekwalificeerd personeel voor de Limburgse kenniseconomie
Alle schoolbesturen in het zuid Limburgs primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs sluiten aan bij dit initiatief, zodat voor minimaal 100 scholen, 760 leerkrachten en maar
liefst 14.500 leerlingen het vak programmeren onderdeel wordt van het lespakket. Dit samenwerkingsproject sluit naadloos aan op het Techniekplan Limburg en de wens om onderwijs
beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten. Het uiteindelijke doel is voldoende en goed gekwalificeerd personeel op te leiden voor de Limburgse kenniseconomie.
Gedeputeerde Hans Teunissen: “Het is mooi om te zien dat het Limburgse basisonderwijs
volop oog heeft voor meer les in programmeren op school. De beroepen van de toekomst
vergen van onze toekomstige werknemers dat zij in een vroegtijdig stadium kennis maken
met de digitale wereld en ict-skills“.
Wout Bucker | Yvo Giesen | Mick Grooten (APG Heerlen)

Minister Kamp over WT&S ontwikkeling in Limburg (citaat)

Ik begrijp dat de heer Amhaouch uit Limburg komt. Ik ben erg gesteund door en enthousiast over
wat er in Limburg gebeurt omtrent het programmeren in het onderwijs. Met programmeren kan grote winst worden gerealiseerd. Er is een voortdurend tekort aan ICT-technici. Een aantal werklozen
heeft een ICT-achtergrond, maar hun opleiding sluit niet aan bij de vraag. We zien daar een grote
groei komen. We merken in alle sectoren dat als iemand feeling heeft voor wat er op ICT-gebied
allemaal mogelijk is en de link kan leggen tussen zijn activiteiten in een bepaalde sector en wat er
in de ICT speelt, dat diegene zijn werk beter kan doen. In Limburg heeft het Limburgse bestuur met
de scholen afgesproken dat alle kinderen op de basisscholen de beginselen van het programmeren
van computers bijgebracht krijgen. Dat is heel stimulerend voor die kinderen. Het is een heel goede
vorm van techniek waar de kinderen zich in kunnen verdiepen.
Klik hier om het hele artikel te lezen

Wat kan speelgedrag vertellen over de ontwikkeling van kinderen?
Er is steeds meer aandacht voor het belang van de zogenaamde ‘21st century skills’ in de
ontwikkeling van kinderen. Een onderzoekende, nieuwsgierige houding stimuleren bij kinderen is dan ook het doel van STEM II. Scholen zetten ook steeds meer digitale middelen in
om een dergelijke houding te stimuleren, denk maar aan digibord, iPads, Bee Bots, enzovoort. Deze middelen worden gebruikt om de denkfuncties van kinderen te stimuleren, zoals
het probleem oplossend vermogen, planning, geheugen of aandacht. Kinderen gebruiken deze vaardigheden - of denkfuncties – continu in het dagelijkse leven, dus ook wanneer ze omgaan met digitaal speelgoed.

Binnen dit onderzoek van de Universiteit Maastricht zal er op een alternatieve manier gekeken worden naar de denkfuncties van kinderen. In de maanden april en mei vindt het onderzoek plaats bij kinderen in groep 2 op vier STEM II scholen: het Kindcentrum John F. Kennedy in Maastricht, O.b.s. De Kring in Beek, Bs. De Diabolo in Kerkrade en Bs. Franciscus in
Bunde. Sommige ouders die een kind hebben in groep 2 op deze scholen zullen daarom een
uitnodiging krijgen om deel te nemen aan dit leuke en vernieuwende onderzoek. Na afloop zal
er via de STEM nieuwsbrief gecommuniceerd worden over de resultaten.
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Kennisdeling STEM-II bij Natuurhistorisch Museum Maastricht
Op de eerste mooie lentedag, woensdag 15 februari, kwamen de STEM-II scholen samen op een bijzondere plek. Deze middag waren we namelijk te gast bij een mogelijke nieuwe externe aanbieder
voor het STEM-II project: het Natuurhistorisch museum Maastricht.
De middag stond in het teken van kennis maken met elkaar en ontdekken wat dit museum kan betekenen voor scholen op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend leren. Ook werd deze middag
stilgestaan bij de ontwikkelingen van het project zoals het starten van Programmeren en Coderen in
Zuid Limburg en de uitbreiding van STEM-II met 30(!) scholen.
In het auditorium kregen we een goede indruk van de manier waarop dit museum wil werken aan/met
Onderzoekend en Ontwerpend leren. Alle aanwezigen maakten hier op een speelse manier kennis
mee door een eenvoudig doosje waarvan de inhoud moest worden ’onderzocht’.
Na afloop van deze activiteit was er ook nog ruim de gelegenheid om het museum m.b.v. een opdracht in groepjes te bekijken. Kortom een mooie manier om met het O&O leren in aanraking te komen.
Meer weten over het museum klik hier.

Bron: Limburgs Dagblad 20-02-2017

Certificaatuitreiking STEM-II
De STEM-II professionaliseringstrajecten met de Nieuwste Pabo draaien
op volle toeren!
Woensdag 25 januari jl. vond de certificaatuitreiking van STEM-II/dNP
plaats van de eerste groep cursisten in het schooljaar 15-16. De eerste
10 kandidaten behaalden het certificaat Basis Onderzoekend & Ontwerpend Leren en het certificaat Domein specialist Natuur & Techniek. Als
eerste “try-out” groep werden ze feestelijk onthaald met speech en
bloemen. Onder het genot van een drankje en hapje blikte men terug op
een intensief maar zeer waardevol traject. Daarnaast kregen 8 kandidaten voor het volgen van dit professionaliseringstraject een bewijs van
deelname.
In jan 2017 heeft een tweede groep de Basismodule Onderzoekend & Ontwerpend Leren (ook door
dNP) afgerond en hebben maar liefst 17 cursisten het certificaat behaald en 5 een bewijs van deelname. Op dit moment is weer een nieuwe cursusgroep aan de slag met Module II, de opleiding Domein
specialist Natuur & Techniek.
Tevens voert de Nieuwste Pabo als pilot een teamscholing uit bij een Innovo school op het gebied van
Basis O&O Leren. Deze loopt tot het einde van het schooljaar.
Het thema voor de FIRST® LEGO® League voor 2017/ 2018 is bekend!
Graag willen wij iedereen op de hoogte brengen van het thema van volgend seizoen, HYDRO DYNAMICS:
Op je plaats, klaar, af! Tijdens het FIRST® LEGO® League seizoen 2017/2018 HYDRO DYNAMICSSM leer je van alles over water – hoe we aan water komen, het transporteren, gebruiken of afvoeren. Kinderen van 9 tot 15 jaar uit meer dan 80 landen spetteren tijdens deze Challenge. Welke
mogelijkheden zijn er als we begrijpen wat er gebeurt met ons water?
Vanaf 1 april 2017 kun je je team inschrijven op http://firstlegoleague.nl/ . De Regiofinale Limburg zal
plaatsvinden op zaterdag 25 november 2017.
De FIRST LEGO League daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en technici. Tijdens
het HYDRO DYNAMICSSM seizoen kiezen de teams een probleem uit de praktijk dat opgelost moet
worden. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren met LEGO
MINDSTORMS® om hier vervolgens verschillende missies in de robotwedstrijd mee uit te voeren.
De Boekenplank (tips voor W&T in de groep)

Van ruitenwissers, motor, zuigers en gaspedaal tot versnellingen, wielen, stuur, ophanging en remmen: een auto bestaat uit heel
veel mechanieken. In dit unieke, interactieve boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe
die verschillende onderdelen in een auto
werken, of die nu loopt op benzine, diesel of
elektriciteit. En als je klaar bent met lezen,
kun je zelf negen echt werkende mechanieken nabouwen met de bijgeleverde tandwielen, stangen en moeren. Een perfect
boek voor alle jongens en stoere meisjes!
die gek zijn op alles wat met auto's en techniek heeft te maken! Vroem, vroem!

STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:
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