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Beste Lezer,
De laatste dagen van schooljaar 2016/17 tikken weg. Wederom een jaar met veel
hectiek en dynamische ontwikkelingen.
Over enkele maanden starten we met het 4e en laatste jaar van het STEM-II project. In de loop van komend schooljaar gaan we de opbrengsten ophalen bij de
vele deelnemende scholen in het Limburgse land en zijn zeer benieuwd naar de
mate van implementatie en borging.
De STEM-II beweging is een begrip geworden, dè kapstok voor allerlei initiatieven
op het gebied van W&T /O&O Leren (zie schematische voorstelling hierna).
Het verbredingstraject STEM-II Plus (start september 2017) en het succesvolle
Programmeren & Coderen programma zijn inspirerende voorbeelden van zoeken
naar nieuwe (onderwijs) wegen.
Steeds meer bedrijven en partners uit de hele onderwijsketen tonen belangstelling voor onze werkwijze en geven aan graag te willen samenwerken met
STEM-II scholen. Met name samenwerkingsverbanden met VO scholen zijn
kansrijk omdat we hier daadwerkelijk vorm kunnen geven aan doorlopende leerlijnen. Naast overdracht van kennis en vaardigheden zoomen we ook concreet
in op didactische en pedagogische competenties noodzakelijk om het onderwijs
van de nabije toekomst vorm te geven.
Onze inspanningen bereiken ook de landelijke beleidmakers. Op de Jaarconferentie Techniekpact die op 26 juni jl. in Hilversum gehouden werd reikte minister
Bussemaker een tussenrapportage uit over ontwikkelingen m.b.t. W&T in ons
land. Het STEM-II programma Programmeren & Coderen werd hierin genoemd
als inspirerend voorbeeldproject.
We zijn hier trots op maar realiseren ons voortdurend dat pas na inbedding van
W&T/O&O in de dagelijkse onderwijspraktijk sprake kan zijn van een aanzet tot
een onderwijsinnovatie.

Aanvulling?
Opmerking?
Vraag?
Idee?

Agenda
- Basisopleiding: 6-9
- Adviesgroep: 13-9
- Opleiding Vakspecialist : 20-9

Kennisdeling STEM-II 17-18

Naast de informatie die jullie nu bereikt via dit nieuwsblad introduceren we op
korte termijn De STEM-II website, een plek waar je elk moment van de dag
terecht kan voor algemene en actuele informatie. We zullen jullie hierover spoedig informeren.
Tot slot wil ik alle participanten van STEM-II bedanken voor hun tomeloze inzet,
hun bereidheid zich voortdurend te vernieuwen als de omstandigheden dit vragen en het vermogen om te blijven kijken naar de behoeftes van het kind van
morgen.
Ik wens jullie een prachtige zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Fons Vossen

-15 november 2017
-28 februari 2018
-6 juni 2018

Wisseling
Onze projectsecretaresse
Astrid Litjens verlaat STEM-II
per einde schooljaar 16-17.
Vanaf 28 augustus komt
Susan Verbeet ons team
versterken.

De STEM-II Kennisdeling op de Brightlands Smart Service Campus was op 31 mei j.l. in een inspirerende omgeving waar veel collega's uit po en vo samen met verschillende aanbieders een mooie uitwisseling
hebben gehad mbt Programmeren en Coderen in Zuid Limburg.
De reacties tijdens en na de bijeenkomst waren positief en deze vorm van Kennisdeling op deze locatie
vraagt om een vervolg!

Maastrichtse scholieren maken kennis met de wereld van
technologie bij VodafoneZiggo
Vandaag opende VodafoneZiggo haar deuren voor scholieren tijdens de Experience Day in
Maastricht, een dag waarbij jongeren kennis maken met de wereld van techniek. Deze dagen
worden vanaf nu maandelijks georganiseerd op het kantoor van VodafoneZiggo.
Tijdens de Experience Day maken kinderen van groep 7 en 8 en de eerste klassen van het (V)MBO
kennis met techniek en alles wat daarbij komt kijken op één van de kantoorlocaties van VodafoneZiggo. Scholieren van basisschool Wyck en OBS Binnenstad in Maastricht kregen de primeur.
‘We willen dat iedereen de kans heeft volop mee te doen’, zegt Marieke Dekker, directielid van VodafoneZiggo. ‘En dat er geen kloof is tussen haves en have nots. Het líjkt namelijk heel normaal dat je
thuis een vader, moeder, oom of tante hebt die jou vertelt over werk. Maar voor veel jongeren is dit
zeker niet vanzelfsprekend. De meesten hebben zelfs nog nooit een bedrijf van binnen gezien. Een
passende studie kiezen is dan best lastig. En daar kunnen wij als bedrijf uitkomst in bieden.’

STEM-II*, een programma opgezet in Zuid-Limburg voor de ontwikkeling van wetenschaps- en technologieonderwijs, deed een oproep onder scholen waar enthousiaste reacties op volgden. “Het is belangrijk dat kinderen van de basisschool èn hun leerkrachten alle kansen benutten om ook buiten de
schoolmuren kennis en vaardigheden te vergaren. Innovatieve bedrijven in de regio kunnen hierin
een bron van ondersteuning en inspiratie zijn.” Zegt STEM-II projectleider Fons Vossen.
Kijkje in de keuken
Het interactieve programma duurt 2,5 uur waarbij de jongeren onder andere leren programmeren. Tijdens een workshop komen leerlingen aan de hand van quizvragen en plaatjes meer te weten over
wifi en televisie, en hoe dat thuis precies werkt. Ook nemen zij een kijkje in de keuken bij de klantenservice van Vodafone.

Door:Roger Thomassen

In Kindcentrum Dynamiek vond eind april de Dynamische week plaats. Een week waarin
alle kinderen van de school aan de slag gingen met het thema “Toekomst”. Kinderen
dachten, samen met wijkbewoners, na over de toekomst van hun wijk, anderen hebben
een campagne opgezet voor een groenere school en er was ook een groep kinderen die
aan de slag ging met robotica en programmeren. Het STEM-II project leende KC Dynamiek
de materialen. Hieronder het verslag van een leerling:

Robotica en programmeren
De eerste opdracht was om een ander kindt in robottaal een broodje te laten smeren. Daarna
hebben we gewerkt met makey makey.
Daar kun je verschillende spellen mee spelen.
Je kreeg een set en je moest draden aansluiten op een printplaatje.
Waarmee je dus een spel kon spelen zonder je toetsenbord aan te raken.
De tweede dag hebben we met scratch gewerkt daarmee kon je je eigen spel ontwerpen/
programmeren . Sommigen begrepen er weinig van en anderen konden er gelijk mee aan de
slag. We hebben elkaar geholpen en samen lukte het beter!
Daarna hebben we gewerkt met de Bee-Bot en andere elektronica .Voor de Bee-Bot hebben we
een parcours mat gemaakt. De Bee-Bot heeft 5 knopjes om te besturen.
En met de andere elektronica hebben we ook gespeeld, iedereen mocht zelf kiezen wat ze wilde
uitproberen. Bijv. : ozobot , izzy bitty city , cubico en een ironrobot kit.
Ozobot is een klein robot die kleuren volgt, je kunt hem gebruiken in de les voor rekenen bijv. dat
je een som zegt en dat de ozobot daar naar toe gaat ,je moet er natuurlijk wel eerst een lijntje
naartoe tekenen . En verder is het leuk om mee te spelen.
In Izzy bitty city moest je iets bouwen en dat aansluiten op de computer .Dat lukte niet want hij
gaf aan dat er een fout was, dus konden we niks doen.
Cubico is een spel waar je een app op je telefoon nodig hebt, je hebt verschillende levels, waar
je langs moet komen .Je hebt een bord en blokjes. Wat je op de bord legt gebeurt het ook op je
telefoon .
Wij denken dat we robots in de toekomst vaker gaan gebruiken op school. Het is leerzaam en je
moet goed nadenken. Je kunt het ook gebruiken bij rekenen, taal of andere vakken. Het maakt
leren wel leuker.
Het was een leuke week!

Programmeren & Coderen op Brightlands Smart Services Campus
Vandaag kwamen de leerlingen (groep 6) van het Windekind Heerlen voor de laatste les uit een reeks
van 6 op bezoek op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
Dit alles in samenwerking met het APG Heerlen. Doel van deze samenwerking is om via het STEM-II
project bedrijven en scholen met elkaar in contact te brengen.
Hierbij zijn de leerlingen samen aan de slag geweest met o.a. 3D printen, design , binair rekenen ,
Ozobot / Beebot en Bomberbot. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst hebben de leerlingen kennis
gemaakt met de werkzaamheden en bedrijven op de Campus.
Zo was er oa een bezoek bij Accenture waar men robot Pepper heeft gezien.
Een mooie ervaring voor iedereen welke naar de toekomst zeker een vervolg zal krijgen!
Na afloop kregen de leerlingen allemaal een certificaat.

The mind of the universe
Spelen en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Puzzels en spellen zitten bijvoorbeeld
vol wiskunde, en origami kun je ook zien als een set wiskundige vouwtechnieken. Welke toepassingen
zijn daarvoor in de grotenmensenwereld? En als economen de samenleving zien als één groot spel,
hoe gebruiken mensen de regels dan, en hoe is dat te sturen? Intussen versmelten spelomgeving en
realiteit steeds meer. Wat betekent dat voor onze plek in de wereld?
In deze achtste aflevering van The mind of the universe maak je kennis met drie wetenschappers
wiens onderzoek zich rond deze vragen afspeelt.

Klik voor aflevering op foto

TUSSENSTAND 2017 ; NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020
Na vier jaar Techniekpact worden de resultaten steeds meer zichtbaar; De houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen. En het besef dat iedereen zich hierin moet scholen, dringt
steeds verder door in de samenleving.
Dat is ook de reden dat de partners van het Techniekpact samen met de Topsectoren en de Bouwagenda een oproep
aan het nieuwe kabinet hebben gedaan voor een Nationaal Akkoord voor menselijk kapitaal: voor investeringen in het
digitaal vaardig maken van ons huidige en toekomstig arbeidspotentieel. Want menselijk kapitaal is essentieel voor
een sterk en veerkrachtig Nederland. Investeren in mensen is investeren in verdienvermogen, en dus in duurzame,
economische groei en innovatie.
Dagelijks zetten onderwijs, bedrijfsleven en overheden zich in regionale samenwerkingsverbanden hiervoor in. Zodat
er naast een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt ook uitdagender en verbindend onderwijs ontstaat. In de rapportage vindt u een aantal aansprekende voorbeelden hiervan. In het land zijn nog veel
meer energieke en goede initiatieven.
Al deze inspanningen laten zien dat de aanpak van het Techniekpact werkt. We zijn een heel eind op weg maar uiteraard komen in de dynamiek van het Techniekpact ook aandachtspunten boven water. Op het vmbo zien we door demografische krimp, maar ook door het imago van het vmbo en techniek bij jongeren en hun ouders, het aandeel leerlingen in bètatechniek afnemen, waardoor het aanbod van technisch vmbo onder druk staat. Een zorgelijke ontwikkeling gezien de recente signalen over het oplopende tekort aan vakmensen in het mbo. In opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs ben ik met betrokken partijen in gesprek over mogelijkheden voor het in stand houden van het
techniekonderwijs. Met elkaar onderzoeken we nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Regionale
antwoorden zijn hierbij noodzakelijk.
Er is nog altijd een tekort aan vakdocenten techniek. Met de huidige instroomcijfers in de lerarenopleidingen kunnen
we niet voorzien in de vraag van onderwijsinstellingen. Dit zet het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs onder
druk. Zoals uit de voortgangsrapportage blijkt worden regionaal andere vormen van docentschap onderzocht. Het
onderwijs en bedrijfsleven zetten hierin gezamenlijk de eerste stappen in de vorm van fieldlabs. Kansen liggen er in
meer mobiliteit van personeel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Een andere uitdaging is het vinden van passende oplossingen voor de uitdagingen die zijn ontstaan door een toename van studenten bij technische universiteiten. Met elkaar moeten we komen tot een optimale infrastructuur, zodat
potentiële studenten zich niet geremd voelen een technische opleiding te kiezen. Dit vraagt van alle betrokken partijen
om inspanningen!
Uiteraard blijft het aantrekken en behouden van vakmensen in de techniek een belangrijke opgave. Het bedrijfsleven
heeft hierin, samen met sectorale technische opleidingsorganisaties, een rol in het aantrekkelijk maken en houden
van de technische beroepen en sectoren.
Dat de urgentie van Techniekpact nog altijd aanwezig is en partijen de meerwaarde van de aanpak zien, blijkt wel uit
de nieuwe pacten die lopende dit jaar worden opgericht in Zeeland, Rotterdam en Utrecht. De komende jaren zal de
ambitie van het Techniekpact zijn om de aandacht voor techniek en technologie om te zetten in een duurzame structurele aanpak. Daar zetten alle partners van het Techniekpact zich graag voor in.
Doekle Terpstra Aanjager Nationaal Techniekpact 2020

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”. Het
driejarige programma wil kinderen zo vroeg mogelijk op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met programmeren. Dit project maakt onderdeel uit van brede programma’s W&T 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. 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.
Klik op logo voor hele artikel van Techniekpact 2020

Certificaatuitreiking STEM-II
In de afgelopen periode zijn weer een aantal collega’s geslaagd voor hun professionaliseringstraject
van de Nieuwste Pabo (dNP)
Ook deze kandidaten behaalden het certificaat Basis Onderzoekend & Ontwerpend Leren en het certificaat Domein specialist Natuur & Techniek.
Ook voor het komend schooljaar zijn er weer mogelijkheden om deel te nemen aan een traject.

STEM-II biedt in het schooljaar 2017-2018 in samenwerking met de Nieuwste Pabo een professionaliseringstraject aan. Na de zomervakantie starten twee modules “basismodule Onderzoekend & Ontwerpend
Leren”.
Basiscursus Onderzoekend & Ontwerpend Leren
Je krijgt een kennismatige en praktische basis in het Onderzoekend en Ontwerpend Leren gericht op de didactiek bij Natuur & Techniek. De inhoud richt zich op wat is O&O leren en hoe kan ik het toepassen.
Er zijn nog plaatsen vrij dus als je wilt nog wilt deelnemen mail: renee.smeets@kindante.nl

Samenwerking tussen STEM-II en Techniektalent.nu
In de afgelopen 1,5 jaar heeft Techniektalent.nu een project gedraaid op een aantal scholen waarbij het doel was om de scholen te helpen bij de ontwikkeling van W&T/O&O onderwijs.
De scholen die meededen aan het traject hebben veel kennis opgedaan waar men een belangrijke
stap kon maken in de ontwikkeling van de collega’s en de school.
Klik op het logo van TT.nu om een verslag van een school te lezen.

Gamma klust, inspireert, creëert, leert en verbindt
Afgelopen periode bezochten de kinderen van groep 6 van bs de Leeuwerik uit Einighausen
de Gamma in Geleen. Deze samenwerking tussen STEM-II en Gamma, is tot stand gekomen
met als doel om leerlingen in een andere setting kennis te laten maken met W&T.
Volgens de cirkels van Onderzoekend en Ontwerpend leren werken de leerlingen hun eigen
bedachte ontwerp uit en .... gaan het maken bij Gamma.In een cyclus van 5 contactmomenten leren de kinderen hoe een bedrijf werkt, verbreden hun kennis en vaardigheden , leren
ontwerpen, calculeren en ontdekken waar hun talent zit. De kinderen hebben een kast ontworpen waar de materialen van het nieuwe knutsellokaal kunnen worden bewaard.

De afgelopen week hebben wij met de groepen 6 en 8 weer groep doorbrekend gewerkt en
zijn wij aan de slag gegaan met ontwerpen en programmeren. Dit project wordt door STEM-II
mogelijk gemaakt.
Dit hebben wij gedaan middels het werken met de befaamde 3d printer, welke wij ook via het
project STEM-II kunnen gebruiken.
In de klas werkten de kinderen een schets van (bijv. een sleutelhanger) uit op papier, die ze
vervolgens gingen uittekenen op de computer.
Mooi om te zien hoe de kinderen, zonder uitgebreide instructie over dit computerprogramma,
nieuwsgierig en ontdekkend aan de slag gingen.
De eerste eindresultaten worden ‘as we speak’ geprint en krijgen de kinderen mee naar huis.
Kortom voor veel kinderen weer een inspirerende ochtend Wetenschap en Techniek!
Wordt het komend schooljaar ongetwijfeld vervolgd!
Meester Sven, meester Roel
OBS de Maaskei locatie Urmond

De jeugd van nu is de medewerker van morgen
Kinderen die staan te trappelen om met de les te beginnen en thuis zelfs al dingen uitzoeken,
wat wil je als leerkracht op de basisschool nog meer? Docente Martijn Ghijsen, leerkracht basisschool Windekind, maakt het mee als de lessen Programmeren en Coderen op het lesrooster
staan. In deze actieve en inspirerende lessen leren de kinderen spelenderwijs ICTvaardigheden aan. Nog veel belangrijker zijn de andere vaardigheden die ze zich eigen maken,
zoals vooruit denken en handelen, creatieve oplossingen bedenken, samenwerken en problemen tackelen. Kennis van ICT draagt bovendien bij aan begrip van technologie en de digitale
wereld om ons heen.
In het driejarig programma 'Programmeren en Coderen in de klas' bundelen alle Zuid-Limburgse
schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs de krachten. Doel
van het programma is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met programmeren.
Het project maakt deel uit van STEM II, dat inzet op het stimuleren van een onderzoekende,
ontwerpende en experimenterende leerhouding bij kinderen. De Provincie Limburg en het bedrijfsleven (APG) ondersteunen het initiatief en hopen op deze manier een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. In totaal werken nu 100 scholen mee,
dat betekent dat 760 leerkrachten en 14.500 leerlingen met Programmeren en Coderen in
aanraking komen.
Klik hier om het hele artikel te lezen.

ACALEPH Veiligheidsspel
In het kader van samenwerking met bedrijven heeft het Geleense bedrijf Acaleph samen met STEM-II
een spel ontwikkeld waarbij de kinderen spelenderwijs leren hoe om te gaan met situaties die overal
kunnen voorkomen. Denk hierbij aan het leren wat te doen als iemand onwel wordt, hoe te reageren
bij een brandalarm, wanneer bel je 112 en wat is een vluchtweg. Het spel is uitgeprobeerd op de Tovertuin Sittard en de Franciscusschool Bunde en wordt nog aangepast. Echter het is de bedoeling dat
scholen (groep 6-7-8) met dit spel aan de slag kan. Denk hierbij aan een thema als gezondheid of pas
het in bij de aardrijkskundeles (kaartlezen). In het nieuwe schooljaar zullen we u op de hoogte houden
hoe het spel voor een periode op de school kan zijn.

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

Het boek ’32 lessen voor de toekomst’ laat een vernieuwende kijk op onderwijs
zien. En staat vol praktische voorbeeldlessen die leerlingen van de basisschool – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld betrekken. Enthousiasmerende en vernieuwende lessen die passen bij de kerndoelen in het onderwijs. Het boek met bijhorende website bevat 8 lessen voor de onderbouw,
12 lessen voor de middenbouw en 12 lessen voor de bovenbouw. Het is een
uitgave waar iedere betrokkene bij het primaire onderwijs plezier aan zal hebben.
Ervaren vakdocenten vertalen in het boek duurzaam onderwijs naar kleuters,
beginnende rekenaars en stoere schoolverlaters. Ook zijn er lessen van mensen die
normaal juist niet voor de klas staan, zoals
een beroemd avonturier. Met bijdragen van
ervaren auteurs als Anton Bakker, Clara den
Boer, Gerben de Vries, Guus Geisen, Hans
van Eerden, Laurentien van Oranje, Martin
de Wolf, Mart Ottenheim, Ortwin Hutten,
Petra Jansen, Wilco van Rooijen en vele
anderen. Onder redactie van André de Hamer en Peter Heres.

Klik op boek voor bestelinfo.

STEM-II wordt mede
mogelijk gemaakt door:

QR weetje:
Voor de ontwerper die
in de komende weken
wil oefenen om in 3D
iets te ontwerpen hier
een korte cursus:

‘Dit is een belangrijke uitgave!’ Maurits
Groen, oprichter WakaWaka. Uitgeroepen
tot de duurzaamste Nederlander van 2015.

Chemelot CAO
fondsen

