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Aan de slag met STEAM in de klas 

 

 

   

STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts 
en Mathematics. Internationaal een 
veelgehoorde term en ook in Nederland in 
opkomst. Met STEAM stimuleer je de 
ontwikkeling van wetenschappelijk denken en 
werken. Ingewikkeld? Helemaal niet. 

Er zijn twee factoren belangrijk: 

1. Het juiste leerproces: werken vanuit denken, 
doen, delen. 
2. Een complete leeromgeving: de Makerspace. 
  
Samen vormen ze de basis voor STEAM. > STEAM-brochure aanvragen    

  

Het leerproces: denken, doen, delen 

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en 
houding los je het op. Denken: kennis doe je op door een probleem te begrijpen en ontdekken. Doen: 
vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken ontwikkel je door een oplossing te ontwerpen 
en te maken. Delen: de basis voor weten schappelijk denken en werken wordt gelegd door te willen 
weten en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen te delen. Dit alles samen vormt het ideale 
ontwerp- en leer proces van denken, doen, delen: de basis voor de Makerspace. 

De omgeving: Makerspace 

Zet kennis om naar actie in de Makerspace. Dit is een plek waar je samen ideeën tot leven brengt en aan 
een uitdaging werkt met verschillende materialen. Alles op je eigen niveau. Deze leeromgeving met zeven 
spaces is de basis voor het ontwerp- en leerproces: denken, doen, delen. 

https://steambrochure.paperform.co/
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Word expert in 
ontwerpend leren 

  

Ontdek alles 
over wetenschap   

Ontdek alles over 
technologie en innovatie 

 

  

  

 

Ontdek alles over 
bouwen en constructie 

Word expert met 
gereedschap en materiaal   

Leer de taal van 
coding 

 

Word expert in 
presenteren en reflecteren 

      

  

MEER WETEN? 

> naar inrichting   > bekijk video 

   

  

  
 

https://www.heutink.nl/info/makerspace_inrichting
https://www.youtube.com/embed/3I3BquqV424
https://www.heutink.nl/info/makerspace_inrichting
https://www.youtube.com/embed/3I3BquqV424

