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• Erasmus+ strategisch partnerschap
• Looptijd: 1/9/2016 – 31/8/2019
• Doelstellingen:
− In kaart brengen van STEAM onderwijs in de partnerlanden.
− Ontwikkelen van innovatieve STEAM kampen die jongeren de kans geven 

zich op een positieve manier te richten op deze onderwerpen in hun 
latere carrièrekeuze.
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• Partners:

EUROSTEAM PROJECT
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• 3 concrete outputs:
− Theoretisch document over STEAM onderwijs

− 3 lespakketten van telkens 4 lessen over STEAM onderwijs

− Een online platform waarop het ontwikkelde materiaal wordt vrijgegeven

EUROSTEAM PROJECT
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• STEM onderwijs is ondertussen bekend en ingeburgerd:
− Begon als reactie op dalende instroom in technische en wetenschappelijk 

richtingen in hoger onderwijs;
− Beoogt verder de integratie van 21ste eeuwse vaardigheden (creatief en 

kritisch denken, ondernemerschap, …).

• Tekortkomingen in STEM onderwijs:
− Integratie van de verschillende disciplines blijft moeilijk;
− Focus op techniek en wetenschappen.

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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• Oorsprong STEAM is tweevoudig:
− In 2009 werd STEAM opgenomen in het nationaal curriculum van Zuid-

Korea;

− In het Westen stelde John Maeda (rector Rhode Island School of Design) in 
2013 dat innovatie gebeurt als “convergerende en divergerende denkers” 
samenwerken en promootte daarom het opnemen van Arts in STEM.

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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• A = Arts, i.h.b. visuele en uitvoerende kunsten:

− De kunsten introduceren creativiteit in het onderzoeksproces en in de 
presentatie van de resultaten (Guyotte e.a. 2014, 2015);

− De kunsten staan ook voor het zich verliezen in het moment, iets dat 
centraal staat in een onderzoeksproces (Gershon e.a. 2014).

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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• A = liberal arts en humane wetenschappen:

− Is gebaseerd op visie van Dewey (1902);

− STEM + kunsten, geschiedenis, aardrijkskunde (Kim, 2016);

− STEM + vrije kunsten (bv. talen) en humane wetenschappen (Quigley e.a., 
2017);

− ST®EAMS: STEM + kunsten, humane wetenschappen, duurzaamheid en 
interdisciplinariteit (Krug e.a., 2016).

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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• Verschillende niveaus van integratie:
− Multidisciplinair: begin met een STEM project en maak een “kunstige” 

presentatie -> geen interactie tussen verschillende disciplines (Kim, 2016);

− Interdisciplinair: ideeën van verschillende disciplines komen samen om 
een probleem te begrijpen en op te lossen. De resultaten blijven binnen 
een bepaalde discipline (Quigley e.a., 2017);

− Transdisciplinair: vertrekt vanuit één discipline en gebruikt de inhouden 
van andere disciplines om de context te verrijken. Is moeilijkst haalbare 
(Quigley e.a., 2017).

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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• Methode:

− Performing problem method: hands-on, leerkracht neemt actief deel als 
projectmanager, een wisselwerking tussen leerkracht en student (Kim, 
2016);

− Problem-based method: leerling staat centraal (Quigley e.a., 2017), soms 
zelfs met problemen waarbij meerdere oplossingen zijn (Hmelo-Silver, 2006).

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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Een spinnenweb is een STEAM oplossing 
van een spin voor een reële uitdaging. Om 
als kleine spin een prooi te vangen, maakt ze 
een artistiek en wetenschappelijk 
meesterstuk. Het bevat techniek en 
wetenschap in de soort draden en de manier 
waarop deze worden gebruikt, er zit wiskunde 
in de symmetrie en vormen van het web en 
kunst en engineering in de manier waarop 
ieder web is aangepast aan zijn omgeving.

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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We conceptualiseren STEAM als een transdisciplinaire interactie 
tussen wetenschappen, techniek, engineering, wiskunde, de kunsten, 
humane wetenschappen en ecologisch bewustzijn. 
De onderwerpen worden aangebracht in een probleemoplossende 
aanpak, waarbij leerlingen en leerkrachten samenwerken als co-
onderzoekers. 
De problemen vormen het hart van het spinnenweb waarbij de doelen 
altijd duaal van aard zijn. 

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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De eerste ring staat voor de inhouden van de verschillende 
disciplines terwijl de tweede ring staat voor vaardigheden en 
attitudes. 
De ringen zijn verbonden door een veelheid van draden die de 
probleemoplossende aanpak voorstellen. 
Het web zelf is vastgemaakt aan de bomen met sterke draden die 
de leerkracht voorstellen. Het is de leerkracht die het verschil 
maakt door een geschikte keuze van problemen en het geven van 
feedback en feed forward.
En de student? Hij of zij is de spin in het web, beginnend vanuit 
het probleem en steeds bewegend tussen de disciplines, attitudes 
en vaardigheden, maar altijd begeleid door de leerkracht.

WAT IS STEAM ONDERWIJS?
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http://steamproject.co.uk

3 STEAM LESPAKKETTEN
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http://steamproject.co.uk/index.html
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• 10.00 uur – 11.00 uur:
 STEM4MATH, lokaal D104
 iMuSciCa, lokaal –D105

• 11.00 uur – 11.30 uur:
 Koffiepauze in agora

• 11.30 uur – 12.30 uur:
 De Ytongtempaal, lokaal D-103
 STEAM in actie, lokaal D305
 Wiskundige machientjes, lokaal D312

• 12.30 uur:
 Lunch in agora

PLANNING

27



www.thomasmore.be/lerarenopleiding-kempen

Bedankt voor uw deelname!

MATERIALEN VAN DE STUDIEDAG
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