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Agenda 

- Basisopleiding: 28-3 groep A,  

9-5 groep B 

- Adviesgroep: 11-4 

 

Kennisdeling STEM-II 17-18 

- 14 maart 2018  

- 6 juni 2018 

 

Stakeholdersbijeenkomst 

- 31 oktober 2018 

       

Aanvulling? 

Opmerking? 

Vraag? 

Idee? 

Avondje “China” 
Beste Lezer, 
 
In de gesprekken die ik zeer regelmatig voer met mensen uit het VMBO gaat het 
vaak over nauwere samenwerking en betere afstemming tussen PO en VMBO. 
Bij een thema als het gezamenlijk ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 
benadruk ik altijd dat er behoorlijke verschillen zijn in pedagogische en 
didactische aanpak maar vooral in onze doelstellingen. Het VMBO richt zich op 
specifieke vaardigheden en kennis die de scholier vanaf een jaar of 14 in staat 
stelt om een goed beeld te krijgen van technische (vervolg)studies of een 
technisch beroep. Met als doel hierin bekwaam te worden en te gaan werken. 
Bij leerlingen van het basisonderwijs richten we ons op het ontwikkelen van 
algemene leer- en denkvaardigheden die de totale ontwikkeling van het kind ten 
goede komen waardoor sluimerende talenten, op alle gebieden, optimaal kans 
krijgen zich te ontwikkelen. We bereiden basisschoolleerlingen dus niet voor een 
op een specifiek (technisch) beroep maar richten ons op voorwaarden/
competenties die nodig zijn om “later” goed te kunnen functioneren in een steeds 
veranderende maatschappij. 
 
Afgelopen zondagavond keek ik naar de laatste uitzending van tv-serie: “Door het 
hart van China”. China wordt steeds meer gekenmerkt door onnavolgbare, 
hoogstaande technologische innovaties. Het land produceert al lang niet meer 
eenvoudige kopieerbare spullen voor de wereldmarkt maar investeert op 
ongelofelijk grote schaal in onderzoek, design en productie van de modernste 
technologie. De kennis, die nodig is om dit te kunnen realiseren, komt van de 
ruim 1 miljoen ingenieurs die elk jaar afstuderen. Het politieke klimaat, waarover 
je zo je mening kunt hebben, zorgt er vervolgens voor dat de focus op deze 
ontwikkeling door niets of niemand wordt tegengehouden.  
Na “ Door het hart van China” volgde een aflevering uit de serie: “Tegenlicht”. 
Hierin stond centraal hoe Chinese Webshops als Alibaba en Tencent “het 
Westen” steeds meer overtroeven in automatisering en het ontwikkelingen van 
apparatuur die dit mogelijk maakt. De opslag van big data, het regelen van 
betalingsverkeer maar ook van fysieke verkeerstromen en het beheren en 
manipuleren van klantprofielen. In China weet men er wel raad mee. 
 
Na zo een avondje van “overrompelende technische overmacht uit China” vraag 
ik me af of het niet wenselijk is om bij basisschoolleerlingen toch al meer te sturen 
op vroegtijdig kennis maken met technische beroepen en de mogelijkheden die 
technische studies vooral nú bieden. Wellicht moet een programma als 
Programmeren & Coderen een vaste plek op een lesrooster van de basisschool 
krijgen? Tot die tijd vooral maar investeren op de mogelijkheden die 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren ons biedt. 
Fons Vossen  
   
Met vriendelijke groet, 
  
Fons Vossen 
Projectleider STEM-II 

  

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:redactiestem2@gmail.com
https://www.innovo.nl/
http://www.lvo-parkstad.nl/
https://www.lvomaastricht.nl/


Samenwerking OnlineMasters van Vodafone/Ziggo met STEM-II 
 

Afgelopen vrijdag vond er in groep 7 bij meester Rolf Oligschlager op basisschool De Keerkring in Cadier en 
Keer de aftrap plaats van het lesprogramma Online Masters van Vodafone/Ziggo. 
Dit in het kader van de week van de Mediawijsheid. 
De leerlingen kregen les van een bijzondere gastdocent namelijk Dhr. Hans Teunissen, deputé van de Provincie 
Limburg. 
Door middel van een quiz werden kinderen bewust gemaakt van de onbegrensde mogelijkheden van internet , 
maar ook gewezen op de op loer liggende gevaren! 
De lessen Mediawijsheid passen goed in het onderwijsprogramma Programmeren & Coderen van STEM-II dat 
gedurende 3 leerjaren op veel Limburgse scholen wordt uitgevoerd. 
 
Dhr. Hans Teunissen: 
“Als Provincie ondersteunen wij het STEM-II programma. Aan dit programma op het gebied van ‘Wetenschap en 
Technologie; Onderzoekend en Ontwerpend leren’ doen intussen 60 basisscholen in Zuid-Limburg mee. Een van 
de projecten daarbinnen waar we extra middelen naar toe hebben laten gaan, is het project Programmeren & 
Coderen waar intussen 73 scholen aan meedoen waaronder drie VO-scholen. Het programma “Online Masters” 
van Vodafone/Ziggo ondersteunt hierbij en we vinden het als Provincie een mooi initiatief, waarin dit bedrijf haar 
verantwoordelijkheid neemt richting de toekomstige digitale wereld.” 
                 STEM-II (project Programmeren & Coderen) 

 

 

Meer weten over de Techniektrofee? Klik op de foto! 

https://www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/techniektrofee/


 

Artikel uit het Limburgs Dagblad van zaterdag 7 februari 2018 



Kennisdeling 15 november 2017 

 

Op 15 november heeft de 1e kennisdeling van schooljaar 2017-2018 plaatsgevonden. Er was een goede op-
komst, in totaal waren er 58 deelnemers.  

 

Na de 3 presentaties verzorgd door basisschool St. Pieter (Mosalira), basisschool Hulsberg (Innovo) en basis-
school Dynamic (Kom Leren) zijn we aan de slag gegaan met een praktische opdracht.  



APG-project programmeren en coderen -  

Basisschool de Duizendpoot 

 

Groep 7 van Obs de Duizendpoot in Geleen heeft in de afgelopen 
periode kennis gemaakt met coderen en programmeren. Gastdocent 
Maurice Kramer van APG heeft een aantal lessen verzorgd over 
diverse onderwerpen, zoals binair rekenen, pixels en programmeren 
met bomberbot. Ook Andre Nijboer heeft hieraan meegewerkt. Hij is 
met de kinderen aan de slag gegaan met robotica zoals de ozobot, de 
beebot en de 3D printer. Als afsluiting van het project mocht de klas 
een bezoek brengen aan de Brightlands Smart Services Campus in 
Heerlen. Ze konden door middel van een korte presentatie en een 
speurtocht door het gebouw kennismaken met de bedrijven op de 
Campus en ook met robot Pepper.  Na afloop kreeg de groep zelfs een 
certificaat! Het project was een mooie aanvulling op ons onderwijs en 
de talentontwikkeling van onze kinderen. 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren - OBS de Maaskei 

 

Op woensdag 21 februari zijn de kinderen van groep 7 en 8 groepsoverstijgend aan de slag gegaan met 
onderzoekend en ontwerpend leren. Kinderen hebben zelf gekozen om met een passend onderwerp aan de 
slag te gaan. Zo zijn er groepjes aan de slag gegaan met programmeren, het ontwerpen van Bee-bot 
matten, ontwerpen van lessen voor de onderbouw, het installeren van een 3-d printer en het programmeren 
van Ozo-bots. Uiteraard krijgt deze eerste opstart een vervolg en gaan de kinderen hun creaties in de 
praktijk uitproberen dan wel demonstreren. 



 

Onderzoekend en ontwerpend spelen - 

Wetenschap en technologie met kleuters 

Door: Edith Louman, Nanda Zonjee,  

Martijn Weesing, Claudia Verdú  

en Petra Telder 

 

Kleuters uitdagen om op onderzoek uit te gaan, te ontwerpen, 

ontdekkingen te doen en zich te verwonderen. Dat beogen de ruim 

veertig W&T activiteiten die zijn beschreven in deze map. De 

activiteiten sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van 

kleuters en zijn eenvoudig uit te voeren met huis-tuin-en-

keukenmaterialen. Deze rijke verzameling activiteiten is 

samengesteld door een ontwikkelgroep van kleuterleerkrachten en 

pabodocenten in Noord-Holland. Om andere leerkrachten te 

inspireren, verzamelden zij hun meest aansprekende W&T-lessen en 

bundelden deze in dit praktische boek, dat elke kleuterleerkracht 

bij de hand wil hebben.  

QR weetje: 

Avatar 

 

In Zuid-Korea bouwt men menselijke 

robots…. 

 

 

STEM-II wordt mede  

mogelijk gemaakt door: 
Chemelot CAO                 

fondsen 

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

Voorbeeldles onderzoekend leren thema: geluid 

 

 

In dit onderzoeksproject gaan leerlingen in het basisonderwijs aan de slag met het thema geluid.  

Ze doen exploratief onderzoek door middel van observeren en interviewen.  

In twee lessen doorlopen ze de hele onderzoekscyclus 

 

 Wat is de invloed van een bepaald geluid op een lesactiviteit? Dat is de vraag waar leerlingen uit de  

midden- en bovenbouw mee aan de slag gaan. Leerlingen kiezen zelf een geluid en een lesactiviteit, waar ze 
nieuwsgierig naar zijn. Daarna bereiden ze het onderzoek voor en voeren ze het uit door middel van interviewen en 
observeren. Tot slot trekken ze conclusies en presenteren ze die aan de rest van de klas. 

Ook in uw klas? 

Download de leshandleiding, het leerlingmateriaal, de placemat- en teamindelingformulieren om deze casus met  

uw klas te doen. Hieronder is te zien hoe het onderzoeksproject door groep 7 van basisschool Het Talent in  

Den Hoorn is uitgevoerd (klik op foto) 

 

 

Bron: 

Wetenschaps- 

knooppunt ZH 

https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Leshandleiding_Geluidindeklas.pdf
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Leerlingmateriaal_Geluidindeklas.pdf
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Placemat.pdf
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/uploads/Teamindeling_formulier.pdf
https://youtu.be/b4snIRZAbjw
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/geluid-in-de-klas/?kind=lesmateriaal&targetgroup=middenbouw
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/geluid-in-de-klas/?kind=lesmateriaal&targetgroup=middenbouw
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/geluid-in-de-klas/?kind=lesmateriaal&targetgroup=middenbouw

