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Het nieuwe STEAM-magazine al gezien? 

 

Vol informatie, inspiratie en praktische handvatten 
In deze brochure bieden we je niet alleen informatieve, maar ook praktische handvatten om met STEAM 
aan de slag te gaan in de praktijk: denken, doen, delen in de Makerspace. Met deze brochure hebben we 
ook twee STEAM challengekaarten meegestuurd als voorproefje op de complete kaartenbak. Download 
ze hieronder. 

> Gratis brochure aanvragen 
> Download voorbeeld challengekaart 1: Got Ya! 
> Download voorbeeld challengekaart 2: Plastic Fantastic 
  
Creëer de basis voor STEAM met de juiste materialen en inrichting. Dat kan in verschillende stappen. 
Ontwikkel vaardigheden door te werken aan uitdagende vragen, leer de basis met de STEAM-sets, verrijk 
het productaanbod met extra STEAM-materialen of denk na over een complete inrichting van een 
Makerspace. Welk instapniveau je ook kiest, iedereen kan aan de slag met STEAM! We helpen je graag 
opweg met de juiste middelen. 
  

   

  
Leer basiskennis 
met STEAM-sets 

  
Verrijk de basis 

met extra materialen 

  
Maak het compleet 

met gereedschappen 
  

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste 
kennis, vaardigheden en houding los je het op. 

  

https://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_023197
https://steambrochure.paperform.co/
https://content-hg.heutink.nl/pdf/24_got_ya!.pdf
https://content-hg.heutink.nl/pdf/29_plastic_fantastic.pdf
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Aanleren+met+sets
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Aanleren+met+sets
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Verrijken+met+componenten
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Verrijken+met+componenten
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Basis+voor+gereedschap
https://www.heutink.nl/shop/alles-van-heutink/STEAM/Basis+voor+gereedschap
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Maar waar vind je die uitdagende vragen? 

Een betekenisvolle uitdaging vraagt om een relevante context met een duidelijk probleem. Het oplossen 
van het probleem vraagt om een open leersituatie waarin de maakmogelijkheden eindeloos zijn. 

Bij STEAM ligt de focus dus niet op het opdoen van feitenkennis en 
het opleveren van een eindproduct, maar op de (denk)stappen die je 
maakt en de leeropbrengsten die je opdoet tijdens het ontwerp- en 
leerproces: het proces van denken, doen, delen.  

     

 

  

Alle elementen die je nodig hebt voor open leersituaties komen samen in de STEAM-challengekaarten: 

 

          

Een goedgevulde bak met: 

 60 Challengekaarten als inspiratiebron voor open 
leersituaties, bestaande uit betekenisvolle contexten 
en interessante uitdagingen 

 De STEAM-starter als hulp om de kaarten te leren 
lezen en zo effectief mogelijk in te zetten 

 De Space Navigator als route naar de juiste 
producten om de Makerspace mee te vullen en de 
uitdagingen op te lossen 

> Bekijk de kaartenbak 

  

  

https://www.heutink.nl/artikel/alles-van-heutink/100_023197
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Wist je dat we de eerste Makerspace al ingericht hebben? 

Hieronder een kleine sfeerimpressie van de Makerspace van Unikidz in IJburg  

 

  

 

 

  

 

 

 
MEER INFORMATIE 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail ons direct via onderstaande button of stel uw vraag aan 
de klantenservice of uw adviseur.  

  

Mail ons  Klantenservice  

 

https://www.heutink.nl/info/medewerkers-klantenservice
https://www.heutink.nl/info/adviseurs
mailto:info@heutink.nl
https://www.heutink.nl/info/Klantenservice

