
Samen planten 
we het zaadje 
voor de kennis 
van morgen.
W&T-onderwijs in  
Limburg 2015-2021

De nieuwsgierigheid van nu, is de ontdekking van morgen.
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Wij willen meer jongeren enthousiast 
maken voor een carrière in de techniek. 
Dat doen we door technische bedrijven 
te koppelen aan scholen, zodat kinderen 
zien hoe technologie wordt toegepast 
en ze begrijpen waarom ze vakken als 
wiskunde en natuurkunde krijgen. Dat 
doen we bijvoorbeeld met workshops en 
gastlessen. Gemiddeld gaat het om zo’n 
1000 activiteiten per jaar. 

Als programma zijn we landelijk 
georganiseerd, maar onze impact ligt 
regionaal. Een regiocoördinator met 
voelsprieten in de provincie verbindt op 
lokaal niveau bedrijven en scholen met 
elkaar. In Limburg is die coördinator 
tegelijk ook een van de stuwende krachten 
achter het W&T-onderwijs in de regio. 
Deze heeft ook een stevige link met 

andere netwerken en het ministerie van 
OCW. En zo verbinden we landelijke 
kennis en expertise over hoe je je 
jongeren boeit voor techniek met mensen 
die daadwerkelijk op lokaal niveau 
actief zijn in bedrijven, in het basis- en 
voortgezet onderwijs. We stellen ook data 
aan de regio’s beschikbaar, bijvoorbeeld 
als het gaat om profielkeuzes, instroom 
op de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht op 
waar je ten opzichte van de rest van het 
land staat. Meten is immers weten en dan 
kun je bijsturen indien nodig.

Vanaf dag één dat we actief zijn in 
Limburg is mij opgevallen dat de 
community hier sterk is. Vanuit het 
regionale bedrijfsleven wordt veel 
verantwoordelijkheid gevoeld om als 
partner van het onderwijs op te treden. 
Natuurlijk is er gezien de demografie 
van de regio ook een bepaalde urgentie. 
Partijen moeten wel met elkaar 
samenwerken om leegloop te voorkomen. 

Wat wij nu helaas zien is dat sinds corona 
de keuze voor techniek afneemt. Het 
was een tijdje stabiel, maar nu is vooral 
de situatie op het niveau van havo/vwo 
zorgwekkend. Die trend moeten we 
doorbreken. We kunnen ook niet anders 
gezien de maatschappelijke uitdagingen 
waar we voor staan, onder meer op het 
gebied van duurzaamheid, digitalisering, 
kansengelijkheid en in de zorg. Allemaal 
thema’s waarvoor W&T-onderwijs 
essentieel is. Investeren en samenwerken 
is dus noodzakelijk.  
 
Zeker nu.

 
 

Meer kinderen 
enthousiast maken 

voor techniek. 
 

Sebastiaan Smit

INTERVIEW

Sebastiaan Smit, programmamanager  
bij Jet-Net en TechNet
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Voorwoord.
De eerste vrouw op Mars zit vanmorgen 
misschien wel aan jouw ontbijttafel. Een 
boude uitspraak, maar laat die maar eens 
even op je inwerken. Want het kan. Als 
we bij het meisje dat tegenover je een 
boterham zit te eten, nú het juiste zaadje 
weten te planten. Het zaadje dat de liefde 
voor wetenschap en technologie doet 
groeien.

Het besef dat dit nodig is, dateert al van een 
aantal jaren geleden. Al in 2013 tekenden 
bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven, 
van werkgevers en werknemers, de 
regio’s en het Rijk, het Techniekpact. 
Met de ambitie om voldoende slimme en 
vakbekwame technici voor de banen van nu 
en morgen op te leiden. Deze ambitie staat 
nog steeds en vertaalt zich in landelijke 
afspraken en acties en de regio’s. Want het 
zwaartepunt voor de uitvoering – en de 
sleutel tot succes – ligt in de regio’s. 
 
Daarvan zijn wij in Limburg ons al jaren 
bewust. We investeren sinds 2015 gericht 
in Wetenschap & Technologie onderwijs in 
onze provincie. Een traject dat begon in drie 
aparte regio’s, Noord-, Midden- en Zuid-
Limburg. Projecten met ieder een eigen 
aanpak, maar met hetzelfde doel voor ogen: 
onze kinderen klaarstomen voor de wereld 
van morgen met de juiste vaardigheden 
voor de banen van de toekomst. En dat in 
co-creatie en verbinding met belangrijke 
partners zoals scholen, bedrijven en 
overheden. 
 
Vanaf 2021 zijn de drie projecten 
samengegaan in dé netwerkorganisatie 
voor W&T in onze provincie: STEAM 
Limburg. We zijn trots op wat er tot nu toe 
is bereikt: er zijn 18 schoolbesturen bij ons 
aangesloten, die samen 340 basisscholen 
en 65.000 leerlingen vertegenwoordigen. 
Kinderen bij wie we het ‘wetenschap en 
technologiezaadje’ kunnen planten. 

Natuurlijk heeft de coronapandemie de 
afgelopen twee jaar zijn weerslag gehad op 
de implementatie van het W&T-onderwijs 
in Limburg. Fysieke bijeenkomsten voor 

leerkrachten, technieklessen in de klas 
en bedrijfsbezoeken waren niet mogelijk. 
Maar het heeft ook thema’s als digitale 
geletterdheid prominent op de kaart gezet. 

Feit is dat we niet stonden waar we nu 
zijn, zonder de resultaten die geboekt 
zijn in de aanloopperiode van STEAM 
Limburg. Deze hebben we gebundeld in 
deze eindrapportage van de drie projecten 
die tussen 2015 en 2021 invulling gaven aan 
het Wetenschap & Technologie onderwijs in 
onze provincie: het W&T netwerk Noord-
Limburg, het W&T netwerk Midden-
Limburg en STEM-II. 

Veel leesplezier en kijk nog maar eens goed 
naar die astronaut in de dop die tegenover 
je zit. 

Groetend,

Tessa Timmermans 
Programmaleider STEAM Limburg* 

Bart Alofs 
Programmaleider STEAM Limburg**

* voorheen W&T netwerk Noord-Limburg en W&T 
netwerk Zuid-Limburg

** voorheen STEM-II
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De bioloog 
van morgen is 
vandaag al met 
zijn onderzoek 
begonnen.
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“De nadruk ligt vooral 
op het verbinden  

van partijen”

Peter Lemmens. Bestuurder Kindante, 
voorzitter stuurgroep STEAM Limburg.

Wetenschap en techniek hebben de afgelopen 
jaren steeds meer een natuurlijke plek 
gekregen binnen het onderwijs in Limburg. 
Daar heeft de doelgerichte aanpak van de 
voorlopers van STEAM Limburg zeker aan 
bijgedragen. Ooit zijn we begonnen in drie 
aparte regio’s met ieder een eigen aanpak. 
Gaandeweg zijn we gegroeid naar wat er nu 
ligt: een overkoepelend programma met twee 
coördinatoren die voor alle regio’s kijken 
wat nodig is op het gebied van W&T. En die 
samenwerking is gerust uniek te noemen. 

De nadruk ligt vooral op verbinden. Scholen, 
leerkrachten, bedrijven en andere organisaties 
lokaal, regionaal en zelfs grensoverstijgend 
met elkaar in contact brengen. Zodat ze elkaar 
kunnen inspireren. Je hoeft immers niet steeds 
het wiel opnieuw uit te vinden. Zo hebben we 
samen al tal van zaken weten te realiseren. 
Zoals Doelabs, Bee-Bots en Greenscreen Boxes 
in het basisonderwijs.

Wat ons als bestuurders drijft, is het besef dat 
we onze kinderen goed moeten voorbereiden 
op de toekomst. De wereld van nu is écht 

anders dan twintig jaar geleden. Met alleen 
consumeren en luisteren naar wat de juffrouw 
of meester vertelt, kom je er niet meer. 
Kinderen moeten zelf denken, zelf keuzes 
maken. Op jonge leeftijd kennis maken met 
ontwikkelingen in de techniek, wetenschap en 
maatschappij. Als bestuurders voelen we ons 
hier verantwoordelijk voor. Het is onze taak 
om hiervoor de mogelijkheden, de faciliteiten 
te creëren. Voor de kinderen, maar ook voor de 
leerkrachten. 

INTERVIEW

6



W&T-onderwijs 
in Limburg.
Het W&T-onderwijs in Limburg is in de periode van 2015-2021 vormgegeven door 
drie projecten: het W&T netwerk Noord-Limburg, het W&T netwerk Midden-Limburg 
en STEM-II. In dit hoofdstuk beschrijven per project de regio, ambities en resultaten, 
aangevuld met verhalen uit de praktijk. 

In de regio Noord-Limburg werken we 
vanuit bestuursgerichte plannen, waarbij 
we streven naar samenwerking tussen 
regio’s. In de planvorming hebben we het 
over twee regio’s. In onderstaand overzicht* 
staan de deelnemende besturen en/of 
locaties van de afgelopen periode. In totaal 
zijn er minimaal 104 basisscholen en 5 
VO-locaties betrokken. De deelnemende 

2

Subregio Oost  

• PO: Fortior (14 scholen) 
• PO: Akkoord (9 scholen) 
• PO: Kerobei (18 scholen)
• PO: Buitengewoon (4 scholen) 
• VO: College Den Hulster Venlo  

Subregio West  

• PO: Prisma (11 scholen) 
• PO: Dynamiek scholengroep  

(19 scholen) 
• PO: SPOVenray (14 scholen) 
• PO: Lijn 83 (15 scholen) 
• VO: Yuverta Horst, Bouwens 

van der Boijecollege Panningen, 
Dendron College Horst, 
Raayland College Venray 

*Eenpitters zijn in dit overzicht niet meegenomen

Naast PO en VO zijn er 
ook meerdere externe 
stakeholders betrokken.  
Een overzicht.

• De Provincie Limburg 
• Stichting BOSIT 
• Xpeditielab Venray met al haar partners 
• Ontdeklab Peel & Maas met al haar 

partners 
• Experiencenter Venlo met al haar 

partners 
• Brighlands Campus Greenport Venlo 
• Fontys PABO Venlo 
• Hogeschool de Kempel 

• Stichting WTE 
• Jet-Net & TechNet 
• Ministerie van OCW 
• Museumplein Limburg 
• Diverse professionaliseringspartners – 

Het Wetenschapsknooppunt Nijmegen, 
Schoolupdate, BCO-onderwijsadvies, 
Onderwijs maak je samen, Arno 
Coenders, ICT-Leskisten en nog vele 
anderen.

2.1 W&T netwerk Noord-Limburg

2.1.1 De regio
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Het inrichten van een 
basisorganisatie gericht op: 

a. W&T in 2020 is ingepast in 
een doorlopende leerlijn 
 

b. Het organiseren van 
regionale PO-netwerken   

c. Het voeren van 
projectmanagement 
 

d. Een afstemming tussen alle 
schoolbesturen in Noord-
Limburg

In dit overzicht de resultaten die geboekt zijn ten aanzien van de verplichtingen die zijn 
opgenomen in de beschikking voor de aanvraag Wetenschap & Technologie Noord-Limburg in 

2015, inclusief de acties die gerealiseerd zijn volgend op de additionele beschikking in 2019. 

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie 

Actie Basisorganisatie is volledig ingericht.  

a. Scholen hebben zich de afgelopen periode gericht op de borging van 
W&T/O&O leren in de school. Alle deelnemende besturen hebben 
W&T/O&O leren in hun visie en strategische plannen verwerkt. Hoe dit 
vertaald wordt naar de individuele scholen verschilt per stichting, maar 
de focus ligt er zeker. Aandachtspunt in deze blijft wel dat de papieren 
visie ook in de praktijk wordt gebracht. Initiatieven als STEAM Limburg 
blijven scholen hier in de toekomst bij helpen.  

b.  Het merendeel van de PO-besturen in de regio Noord-Limburg is 
aangesloten op het W&T netwerk Noord-Limburg. Het gaat hierbij om 
de volgende schoolbesturen: Prisma, Scholengroep Dynamiek, SPO-
Venray, en Lijn 83, Fortior, Kerobei, Akkoord!, en Buitengewoon*. 
 
De regionale PO-netwerken worden zowel op besturend vlak als op 
coördinerend vlak ingezet. Bestuurders treffen elkaar minimaal 2 
keer per jaar op dit thema, voor de coördinatoren ligt die frequentie 
hoger. Een van de belangrijkste verdiensten van deze periode is dat 
de coördinatoren van de stichtingen elkaar weten te vinden. Hierbij 
wisselen ze kennis en ideeën uit en worden projecten en materialen 
gedeeld. 

c. Het projectmanagement is in handen geweest van Tessa Timmermans.  

d.  Schoolbesturen in Noord-Limburg wisten elkaar niet zo makkelijk te 
vinden door het ontbreken van een PO-tafel (zoals dit bijvoorbeeld wel 
in Midden- en Zuid-Limburg het geval is). Op het thema W&T hebben 
de besturen in de regio elkaar wel gevonden de afgelopen jaren. Deze 
afstemming is er nog steeds. Tijdens de coronapandemie heeft deze even 
stil gelegen of is er een digitale oplossing gevonden, maar in de toekomst 
wordt deze afstemming gecontinueerd.

Realisatie

*Buitengewoon is op dit moment niet of nauwelijks aangesloten. 

Ambities en  
resultaten

Noord-Limburg

2.1.2
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Inrichten van drie 
praktijkcentra inclusief 
organisatiekosten: 

a. Panningen
b. Horst
c. Venlo

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
a. Het Ontdeklab Peel & Maas is op 26 november 2016 feestelijk 

geopend op het terrein van het Bouwens van der Boijecollege (VO) in 
Panningen. 
 
Dit is een initiatief van vier lokale partners: het PO, VO, de gemeente 
en een groep enthousiaste ondernemers. Alle scholen van Prisma (11) 
en de basisschool in Meijel maken gebruik van het Ontdeklab. In de 
loop der jaren is samen met de verschillende partners, de scholen en de 
leerkrachten het programma van het Ontdeklab vormgegeven. Hierdoor 
is een mooie mix van vraag en aanbod ontstaan.  
 
In het begin gingen de leerlingen van de groepen 7 en 8 naar het 
Ontdeklab toe. Daarnaast werd op scholen gewerkt met ontdekkisten, 
zodat ook alle andere groepen gebruik konden maken van het 
Ontdeklab. Echter, in 2020 en een groot gedeelte van 2021 kon als 
gevolg van de de coronamaatregelen geen gebruik worden gemaakt 
van de fysieke ruimte van het Ontdeklab. Er mochten ook geen 
bedrijfsbezoeken plaatsvinden.  
 
Om kinderen en leerkrachten toch in aanraking te laten komen met 
W&T, werden de werkzaamheden van het Ontdeklab vanaf dat moment 
anders ingevuld. Het Ontdeklab kreeg een meer flexibel karakter. En dat 
is zo gebleven: de vaste ruimte is ingeruild voor het technieklokaal en 
de labs van het Bouwens van der Boijecollege, en de coördinator wordt 
meer op vraag van de scholen ingezet. Uiteraard met alle opgedane 
kennis van de afgelopen periode.  
 
In onderstaand bericht meer over de nieuwe koers: Het Ontdeklab 
wordt mobiel.  
 
Een ander element van het Ontdeklab is de jaarlijkse Meet2Match voor 
bedrijfsleven en het VO. Dit is een beurs waarop leerlingen, scholen 
en bedrijven met elkaar in contact komen. De coördinator van het 
Ontdeklab speelt hierin een belangrijke rol.  
 
Om een goed beeld te krijgen van alle activiteiten van het Ontdeklab 
verwijzen we graag naar de Facebookpagina en de website van het 
Ontdeklab:  
 
 https://www.facebook.com/ontdeklabpeelenmaas/  
 https://www.ontdeklabpeelenmaas.nl  
 
In de periode 2016-2021 hebben 9.129 leerlingen gebruik gemaakt van 
de diensten van het Ontdeklab.  

Realisatie

 
 

“Mooie vaardigheden 
voor de toekomst” 

 
 

In de gemeente Peel en Maas 
werken we in het primair en 

voortgezet onderwijs nauw met 
elkaar samen op het gebied van 
W&T-onderwijs. Zo hebben we 

vanuit de visie om meer samen op 
te trekken en Onderzoekend en 
Ontwerpend leren beter vorm te 

geven, een aantal jaren geleden met 
de gemeente en het bedrijfsleven 

het Ontdeklab opgericht. Het 
Ontdeklab leert kinderen wat 

technologie en innovatie in het 
dagelijkse leven inhoudt...  

 
Lees het volledige interview met 
Annemarie Lukassen, rector in 

Panningen op pagina 10.
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In de gemeente Peel en Maas werken we 
in het primair en voortgezet onderwijs 
nauw met elkaar samen op het gebied van 
W&T-onderwijs. Zo hebben we vanuit 
de visie om meer samen op te trekken en 
Onderzoekend en Ontwerpend leren beter 
vorm te geven, een aantal jaren geleden 
met de gemeente en het bedrijfsleven het 
Ontdeklab opgericht. Het Ontdeklab leert 
kinderen wat technologie en innovatie in 
het dagelijkse leven inhoudt.  

 
Het lab had eerst een fysieke ruimte 
bij het Bouwens. Kinderen van de 
basisscholen in de regio kwamen dan 
naar het Ontdeklab toe om heel praktisch 

met wetenschap en techniek aan de slag 
te gaan. Denk dan aan het maken van 
stroomkringen, maquettes voor een 
skatepark of bouwen met bamboestokjes. 
Tegenwoordig zit het Ontdeklab niet meer 
bij ons, maar gaat het naar de scholen toe.

Ik vind zo’n lab een prachtige manier 
van onderwijs. Het leren van woordjes 
en rekenen is absoluut belangrijk, 
maar projectmatig leren werken, 
ondernemerschap en creativiteit zijn 
mooie vaardigheden voor de toekomst. 
Voor ons als middelbare school heeft het 
zeker ook meerwaarde. In feite creëren 
we met deze samenwerking een soort 
doorlopende leerlijn van primair naar 
voortgezet onderwijs op het gebied van 
W&T. Niet geheel onbelangrijk, want 
wij leiden zelf jongeren op het vmbo op 
richting de techniek en hebben voor de 
havo- en vwo-leerlingen de mogelijkheid 
om te kiezen voor het Technasium waar 
Onderzoekend en Ontwerpend leren 
centraal staat. 

Ook daar werken we projectmatig samen 
met het regionale bedrijfsleven, zoals 
attractiepark Toverland. Wat ik heel mooi 
hieraan vind is dat kinderen ontdekken 
dat alles met elkaar samenhangt. Ze 
passen vakken als wiskunde, natuurkunde 
en economie integraal toe, in plaats van 
alles apart te benaderen. Ik ben er trots 
op dat we W&T onderwijs hier in de 
gemeente Peel en Maas zo vorm weten te 
geven. 

 
 

Ik vind zo’n lab een 
prachtige manier 

van onderwijs. 
 

Annemarie Lukassen

INTERVIEW

Annemarie Lukassen, rector Bouwens  
van der Boijecollege in Panningen
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Inrichten van drie 
praktijkcentra inclusief 
organisatiekosten: 

a. Panningen
b. Horst
c. Venlo

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
b. In Horst is ervoor gekozen om het Ontdeklab niet in te richten op 

een fysieke plek, maar om heel gericht enkele materialen/scholing 
in te kopen waarvan alle scholen van Dynamiek gebruik kunnen 
maken. Concreet resulteert dit nu in W&T-kisten op het gebied van 
programmeren en coderen. De kisten worden beheerd door het 
bestuurskantoor en zijn voor iedere school toegankelijk. Op die manier 
probeert Dynamiek het Ontdeklab zo dicht mogelijk bij de scholen te 
laten aansluiten.  
 
Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn wel de gesprekken 
gaande met het Dendron College om samen met Dynamiek 
scholengroep vanuit STEAM en vanuit de Sterk Techniek Onderwijs 
beweging toch te komen tot een fysieke ruimte. Naar voorbeeld van 
andere regio’s.  

c. Bij College Den Hulster (VO) is in eerste instantie een ruimte ingericht 
om samen met de PO-scholen invulling te geven aan W&T en 
Onderzoekend en Ontwerpend leren. Dit ‘Ontdeklab’ is in de eerste 
fase gestart in schooljaar 2018-2019. Samen met het Sterk Techniek 
Onderwijs team uit het VO is er inmiddels een doorstart gemaakt naar 
het Experiencenter. Dit centrum is na alle coronaperikelen nu vol in 
gebruik en wordt in de regio Venlo gebruikt door zowel PO als VO.

Realisatie
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Inrichten van techniek-
winkel in Venray.

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
Een van de grootste successen op het gebied van W&T de afgelopen 
jaren was de transformatie van het Techniekplein naar een Xpeditielab 
in Venray. Het Techniekplein was een bestaand initiatief vanuit 
SPOVenray en Kies Techniek Venray, gevestigd in een klein lokaal in 
een SBO-school. 

Vanuit de betrokken partijen ontstond de behoefte om het concept 
verder door te ontwikkelen en te gaan voor een bredere benadering 
van W&T dan alleen de klassieke ‘techniek’ lessen. De focus werd 
verlegd naar Onderzoekend en Ontwerpend leren en vraag en behoeftes 
van scholen. Dit leidde tot het brede concept van het Xpeditielab. 
Dit lab is op 10 maart 2018 officieel geopend en is gevestigd in het 
Raayland College. Alle scholen van SPOVenray maken hier gebruik 
van. Daarnaast is ook de Montessorischool aangesloten. Hiermee is er 
volledige dekking in de regio. 

Enkele interessante activiteiten en projecten van het Xpeditielab:  

• Alle groepen 7 bezoeken het Xpeditielab meerdere malen per jaar. 
Dit staat vooraf vast en zo is er een aanbod voor alle leerlingen. 

• Xpeditiecafés voor leerkrachten en Techcoaches waarbij inspiratie 
en scholing op het gebied van W&T, ICT en digitale geletterdheid 
centraal staan.  

• Kidscolleges in samenwerking met de schouwburg in Venray.
• Twee zelf ontwikkelde escaperooms.
• Een bouwhuis gerealiseerd met de lokale (bouw)bedrijven in de 

regio. 
• Breed aanbod en expertise op het gebied van programmeren.
• Een ‘echte’ speelgoedfabriek, samen ontwikkelt met logistiek 

dienstverlener CEVA.
 
In de beginfase was de aansluiting met het VO een aandachtspunt, ook 
al was het lab gevestigd in het gebouw van het VO, de rol was minimaal. 
De laatste jaren is dit veranderd, mede door Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) is het nu echt een gezamenlijk lab en een voorbeeld voor onze 
provincie. 

Meer info via: 

 https://xpeditielab.nl 
 https://nl-nl.facebook.com/techniekplein/ 
 

Realisatie

“Van 3D-printen  
tot houtwerken” 

 
 

In ons Xpeditielab ontvangen 
we jaarlijks zo’n 1.500 tot 2.000 
kinderen. Dat zijn allereerst alle 
kinderen van de groepen 7 van 
14 basisscholen in de regio. Elke 
groep komt zes keer. Voordat 
de kinderen bij ons op bezoek 

komen, geven ze aan wat ze willen 
doen. Ze hebben daarbij keuze uit 
25 opdrachten die variëren van 
3D-printen en programmeren 

tot dakpannen leggen en 
houtbewerken. Juist die mix qua 
aanbod vinden we erg belangrijk, 
ieder kind heeft immers andere 

interesses. 
 
 
  
 
 

Lees het volledige interview met 
Ted Lenssen en Stijn Hendriks  

op pagina 13.

Samen op Xpeditie.
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Ted Lenssen: In ons Xpeditielab ontvangen 
we jaarlijks zo’n 1.500 tot 2.000 kinderen. Dat 
zijn allereerst alle kinderen van de groepen 
7 van 14 basisscholen in de regio. Elke 
groep komt zes keer. Voordat de kinderen 
bij ons op bezoek komen, geven ze aan wat 
ze willen doen. Ze hebben daarbij keuze uit 
25 opdrachten die variëren van 3D-printen 
en programmeren tot dakpannen leggen 
en houtbewerken. Juist die mix qua aanbod 
vinden we erg belangrijk, ieder kind heeft 
immers andere interesses.  
 
Daarnaast hebben we het Xpeditielab 
klusklassen voor de groepen 5 en 6 uit de 
regio. De kinderen uit de middenbouw leren 
bij ons bijvoorbeeld timmeren of solderen. 
Dat soort ‘oude ambachten’ doet het altijd 
goed.

Maar we doen meer om W&T in het 
onderwijs te stimuleren. Iedere school die 
bij ons is aangesloten heeft zijn eigen X-lab, 
een afgeslankte vorm van het Xpeditielab. 
Iedere school heeft ook greenscreens voor 
de midden- en bovenbouw, Blue-Bots (soort 
van Bee-Bot te programmeren via Bluetooth, 
red) en lego WeDo om te leren ontwerpen en 
programmeren. Zo creëren we voor iedereen 
gelijke kansen om zich te ontwikkelen op het 
gebied van ICT, wetenschap en techniek.

Zelf sparren we regelmatig met de projectleider 
van STEAM Limburg en spreken we andere 
W&T coördinatoren. Zo krijg je weer input voor 
nieuwe ideeën. We willen bijvoorbeeld meer met 
bedrijven gaan doen, ze de scholen in halen. Dat 
doen we nu al met Kidscolleges over elektriciteit 
of robotica voor groepen 7/8, maar we zijn ervan 
overtuigd dat hier meer in zit. STEAM Limburg 
kan hier als netwerk een grote rol in spelen. 

Stijn Hendriks: Ted en ik vullen elkaar aan. Hij 
houdt zich met name bezig met de inhoud en 
uitvoering van de activiteiten in het Xpeditielab. 
Ik ben meer met ICT en beleidsmatig actief. 
Probeer een besef van urgentie te creëren 
bij mijn collega’s: want meer aandacht voor 
wetenschap en technologie in het onderwijs is 
broodnodig. 

Om W&T stichtingbreed te implementeren, 
hebben we bij SPOVenray de zogeheten 
SWITCH-tandwielen ontworpen, die elke school 
voor zichzelf in kaart brengt. Elk tandwiel staat 
voor een onderdeel dat van belang is om W&T 
op alle niveaus - van kinderen, leerkrachten 
tot directie - goed uit te voeren. Zo zijn er de 
tandwielen Xpeditielab en X-lab waar Ted het 
al over had. Een ander tandwiel is Xpiratie, 
waarmee we willen inspireren. Daarbij kun je 
denken aan onze Xpeditiecafés voor leraren 
waarin we bijvoorbeeld een app centraal 

zetten die ze kunnen gebruiken in de klas. 
Een onlinebibliotheek met lessen waar ze uit 
kunnen putten valt hier ook onder evenals de 
eerdergenoemde Kidscolleges. 

Het tandwiel waar ik me veel mee bezig 
houd is die van de Techcoach. Elke school bij 
SPOVenray heeft iemand die de eigen directie 
helpt met beleid rond W&T-onderwijs en 
collega’s enthousiasmeert. Ik ondersteun op mijn 
beurt weer de Techcoaches, zodat we vanuit 
één richtinggevend kader vormgeven aan ICT, 
wetenschap en technologie op onze scholen. 

Zo draaien we dus met z’n allen aan de 
tandwielen en zorgen we ervoor dat kinderen 
goed onderwijs krijgen, leraren en directies 
enthousiast raken en blijven en beschikken over 
de juiste middelen en methoden.

 
 

We draaien samen 
aan de tandwielen. 

 
Stijn Hendriks, bovenschools 

coördinator IWT bij SPOVenray

DUO INTERVIEW

Ted Lenssen  
Xpeditielab  

Venray

Stijjn Hendriks 
Bovenschools coördinator 
IWT bij SPOVenray 
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Professionalisering/ 
deskundigheids- 
bevordering van 120 
leerkrachten  

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
Totaal +/- 350 leerkrachten bereikt. 

Kernelementen van de aanpak in Noord-Limburg zijn visieontwikkeling 
en daarbij passende scholing. Dit wordt ingezet op bestuursniveau en 
wordt vervolgens binnen de eigen organisaties uitgevoerd. Vaak worden 
hier de Techcoaches/i-Coaches of techniekcoördinatoren ingezet als 
ambassadeur voor de verschillende scholen. 

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende scholingstrajecten gestart. 
Deze variëren van heel intensief tot inspiratiebijeenkomsten voor 
schoolteams. Het uiteindelijke doel van al deze trajecten is W&T een 
plek te geven in het curriculum van de school. Op de volgende pagina’s 
een overzicht per bestuur van de diverse trajecten en partners die hierin 
een rol hebben gespeeld. 

Realisatie

Scholing vanuit visie.
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De beste lesstof  
wassen ze van  
hun handen af.
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Professionalisering/ 
deskundigheids- 
bevordering van 120 
leerkrachten  

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
Prisma 
Hier is ingezet op de invoering van W&T op alle scholen. Dit is 
meegenomen is het strategisch plan en alle scholen vullen dit vervolgens 
op een eigen manier in. Dit heeft geleid tot: 

• Scholing van 15 leerkrachten op het gebied van Onderzoekend en 
Ontwerpend leren door Wetenschapsknooppunt Nijmegen.  

• Onderwijsdag 2015-2016: staat volledig in het teken van 
Onderzoekend en Ontwerpend leren. Het Spark Tech Lab in Weert 
en de Ontdekfabriek in Eindhoven hebben hier het programma 
verzorgd voor 200 leerkrachten.   

• Onderwijsdag 2016-2017: 90 leerkrachten hebben tijdens de 
jaarlijkse studiedag workshops gevolgd over verschillende thema’s 
binnen W&T. Deze workshops gingen over maakonderwijs en de 
ontdekkisten van het Ontdeklab. 

Realisatie

Ik heb een achtergrond als docent 
en onderwijskundige en begeleid 
in heel het land scholen bij 
professionaliseringstrajecten. Gé 
ondersteun ik bij de werkplaats-
bijeenkomsten in de regio Venlo.  
 
Wat we tijdens die bijeenkomsten 
aanbieden is vooral kennis. We laten 
leerkrachten heel praktisch zien wat 
er allemaal mogelijk is op het gebied 
van W&T. Denk aan het werken met 
greenscreens, Bee-bots en bepaalde 
constructiematerialen. Na de uitleg kunnen 
ze zelf met die materialen stoeien. Daarna 

kunnen ze de spullen lenen, ze toepassen in 
hun klas en bij een volgende bijeenkomst 
terugkoppelen wat ze ervan vinden. 

Maar het blijft niet bij die bijeenkomsten. 
Scholen kunnen ons ook ‘invliegen’. 
Daarvoor hebben ze een strippenkaart. 
We begeleiden dan bijvoorbeeld een team 
op school tijdens een studiedag of bij het 
ontwikkelen van een leerlijn W&T. Voor 
succesvol W&T onderwijs is het belangrijk 
dat je er als heel team achter staat. Met een 
enkele enthousiaste juf of meester kom je 
er niet. Je hebt die wel nodig als kartrekker, 
want W&T is en blijft vooral mensenwerk.

INTERVIEW

Arno Coenders, Arno Coenders Training & Advies
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Professionalisering/ 
deskundigheids- 
bevordering van 120 
leerkrachten  

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
SPOVenray
‘Samen op weg naar Wetenschap, ICT & technologie’. 

SPOVenray heeft als eerste bestuur in deze regio een integraal plan 
neergelegd voor al haar scholen, leerkrachten en leerlingen (lees ook het 
interview met Stijn Hendriks). Dit visietraject hebben zij samen met externe 
aanbieder Onderwijs Maak je Samen opgesteld. Het uiteindelijke doel is 
om Onderzoekend en Ontwerpend leren te integreren in het curriculum. 
Om dit te bereiken werkt SPOVenray met Techcoaches op alle scholen. 
Hiervoor volgen zowel de coaches als de directeuren een scholingstraject. 
250 leerkrachten en 15 teams worden hiermee ondersteund en verder in 
ontwikkeling gebracht.

Dynamiek Scholengroep 
Op basis van de ideeën van SPOVenray is Dynamiek een eigen traject gestart 
waarbij Samen Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend leren centraal 
staat, de SOOOL- gedachte. Dit traject liep in schooljaar 2016-2017 en 2017-
2018. Het resultaat is een cyclisch en duurzaam proces van onderwijsinnovatie 
en scholing ten aanzien van Wetenschap, ICT en technologie: 

• met deelname van alle 19 Dynamiekscholen;
• waarbij alle 3.100 leerlingen en ruim 300 leerkrachten worden betrokken;
• en de 12 directeuren worden ondersteund door de 8 coördinatoren om 

het plan te realiseren.
 
Hierin is scholing ingezet door schoolupdate voor de i-Coaches en 
directeuren. 

Lijn 83 
Ook bij Lijn 83 is er een bestuursbrede visie opgesteld. Enkele onderdelen: 

• Medewerkers ICT en Technologie ontmoeten elkaar regelmatig o.l.v. de 
directeur en bovenschoolse ICT-coördinatoren om te leren van en met 
elkaar (PLG) 

• Bovenschools beleidsplan ICT wordt geactualiseerd en daarin wordt 
wetenschap en technologie geïntegreerd 

• Ontwikkelgroep Wetenschap en Technologie (3 personen vanuit 
Werkgroep ICT) is ingericht

• Scholing voor 8 directeuren en 15 coördinatoren verzorgd door BCO & 
Innofun. 

Venlo 
In de regio Venlo zijn de scholingstrajecten later gestart. Mede omdat we 
deze hier met drie besturen (Fortior, Akkoord en Kerobei) samen wilden 
vormgeven. Een van de professionaliseringsactiviteiten is onderstaande:

• In schooljaar 2017-2018 zijn er twee inspiratiebijeenkomsten voor 
leerkrachten geweest. Hierin lieten we zien wat de mogelijkheden zijn op 
het gebied van W&T en Onderzoekend en Ontwerpend leren. In totaal 
waren hier ruim 40 deelnemers aanwezig. Deze bijeenkomst werd samen 
met Arno Coenders en ICT-leskisten uitgevoerd en was een opmaat voor 
de trajecten in de volgende schooljaren. 

Realisatie
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Professionalisering/ 
deskundigheids- 
bevordering van 10 
managers   

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
In totaal hebben er in de looptijd van het project minimaal 28 directeuren 
een scholing gehad. Zie voorgaande tekst voor de details.  

• Scholing 12 directeuren Dynamiek scholengroep. 
• Scholing 8 directeuren SPOVenray via traject Onderwijs maak je Samen. 
• Scholing 8 directeuren Lijn 83, scholing Innofun W&T en ICT.

Realisatie

Onze netwerkbijeenkomsten 
zijn een onderdeel geworden 
van de organisaties.

32 bijeenkomsten 
kwaliteitskringen in 
de 2 subregio’s

Kenmerk 2015/52159 Aanvraag Wetenschap & Technologie

Actie
In totaal zijn er in de hele regio Noord-Limburg minimaal 45 
kwaliteitskringen/netwerkbijeenkomsten geweest.  
En de bijeenkomsten lopen nu nog steeds door. 
 
Bij iedere deelnemende stichting zijn de bijeenkomsten met Techcoaches/ 
i-Coaches/techniekcoördinatoren een belangrijk en structureel onderdeel 
geworden van de organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gericht kennis 
uitgewisseld, waar nodig externe scholing ingeschakeld en worden projecten 
gedeeld. Typisch voor deze bijeenkomsten is dat er een vertegenwoordiging 
is van iedere school, of cluster van scholen. De bijeenkomsten komen ook 
op regelmatige basis terug. Opvallend is eveneens dat de bijeenkomsten 
inmiddels vaak gehouden worden in het betreffende Doelab om zo ook die 
verbinding optimaal te maken.

Realisatie
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Ontwikkelingsbudget 
STEAM Limburg 
 
1a. Opbouw en 
samenwerking met 
bijpassende organisatie. 
 
1b. Organiseren 
startconferentie schooljaar 
2019/2020 
 
1c. Gezamenlijke 
communicatie

1d. Projectcoördinatie 
 
 

Kenmerk 2019/27230  
Projectduurverlenging en subsidie Project Wetenschap en Techniek Noord-Limburg

Actie
1a. Opbouw 
Zie bidbook ‘Met Volle Kracht Vooruit’, pagina 7 t/m 9  
 
1b. Startconferentie 
Door de uitbraak van de coronapandemie was het niet mogelijk om in 
schooljaar 2019/2020 een startconferentie te organiseren. Deze heeft 
plaatsgevonden op woensdag 22 september 2021. Hierbij waren +/- 
100 bezoekers aanwezig.  
 
1c. Gezamenlijke communicatie 
In schooljaar 2019/2020 is gewerkt aan een gezamenlijke 
communicatie in samenwerking met het W&T netwerk Midden-
Limburg en STEM-II. Dit heeft geresulteerd in het bidbook ‘Met Volle 
Kracht Vooruit’ januari 2020. In 2021 is de communicatiestrategie 
n.a.v. de geleerde ervaringen uit de pandemie geactualiseerd.

1d. Projectcoördinatie
Er is een nieuwe projectcoördinatie ontstaan voor het netwerk 
STEAM Limburg. Deze coördinatie wordt volledig gefinancierd 
door de deelnemende schoolbesturen. De coördinatie bestaat uit 
een tweehoofdige programmaleiding (1FTE) en per stichting een 
coördinator (+/- 0,2 FTE). 
 

Realisatie

additionele  

aanvraag

Professionaliseren van 
leerkrachten is écht nodig.

Ik geef les aan groep 8 en leid daarnaast 
werkplaatsbijeenkomsten voor zo’n 50 scholen van 
Kerobei, Akkoord, Fortior en Buitengewoon in de regio 
Venlo. Op St. Jozef zijn we al zo’n jaar of acht met W&T-
onderwijs bezig, en dan leer je als leerkracht wel een en 
ander op dit gebied.
 
Zelf heb ik veel affiniteit met wetenschap en technologie. En 
misschien ligt daar wel de grootste uitdaging als het gaat om 
het verder implementeren van W&T in het basisonderwijs. Als 
je niks met dit thema hebt, denk je als leerkracht al snel ‘laat 
maar gaan’. Maar dat kan anno 2022 echt niet meer. Je moet 
mee, professionaliseren. Daarom organiseren we gemiddeld 
drie keer per jaar die werkplaatsbijeenkomsten. Daar komen 

telkens zo’n dertig 30 leerkrachten op af. Wat we ze tijdens die 
bijeenkomsten vooral meegeven is dat je als juf of meester niet 
alles hoeft te weten. 

Je hoeft echt niet zelf een halve ICT’er of klusser te zijn. Je 
moet juist durven loslaten, faciliteren. Kinderen zaken zelf 
leren ontdekken. Geloof me, kinderen weten zo hoe iets 
werkt. Ook hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. 

Er is al heel veel lesmateriaal ontwikkeld op het gebied 
van W&T. Daarom krijgen de bij ons aangesloten scholen 
ook toegang tot een database, waarin we alle lesideeën en 
uitleenmaterialen op het gebied van W&T hebben verzameld. 
Zo helpen we leerkrachten elkaar inspireren.

Interview met Gé Verstegen  
leerkracht basisschool St. Jozef Tegelen
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Programmeren  
en coderen.  
 
Minimaal 15 scholen 
in Noord-Limburg 
gaan hiermee aan de 
slag 

Actie
Op basis van de ervaringen in het zuiden en midden van onze provincie 
hebben wij de middelen voor programmeren en coderen op basis van 
de vraag van de scholen/besturen ingezet. Dit heeft geresulteerd in de 
volgende resultaten: 

• 25 scholen zijn actief aan de slag gegaan met een leerlijn programmeren 
en ICT. Deze is geïmplementeerd. Hierbij is ondersteuning geboden door 
Arno Coenders.  

• 14 scholen van scholenkoepel Fortior hebben eerst scholing gehad (de 
i-Coaches van deze scholen) om vervolgens te gaan werken met een 
bepaalde basisset aan materialen op het gebied van programmeren 
(Bee-Bot, lego WeDo etc.). Deze kisten kwamen vervolgens terug op de 
gezamenlijke bijeenkomsten en werden in teamsessies verder uitgewerkt. 
Op deze manier hebben de leerlingen van de Fortior scholen dezelfde 
mogelijkheden en kunnen de docententeams eenvoudig kennis delen.  

• 14 scholen van SPOVenray hebben met hun leerlingen ingezet op de 
DroneCup. Hierbij moesten leerlingen en docenten onder begeleiding zelf 
de drones programmeren en werden challenges uitgevoerd. De drones 
hebben vervolgens een structurele plek gekregen in het aanbod van het 
Xpeditielab. 

Realisatie

Kenmerk 2019/27230  
Projectduurverlenging en subsidie Project Wetenschap en Techniek Noord-Limburg

additionele  

aanvraag

Minimaal 25 extra 
leerkrachten, 
coördinatoren en/of 
directeuren worden 
geschoold

Actie
Limburgbrede scholingssessie 
Op 9 mei 2019 vond er onder de vlag van STEM-II voor het eerst een 
Limburgbrede inspiratiesessie plaats in het teken van Onderzoekend en 
Ontwerpend leren. Deze werd geleid door Sanne Dekker en Jan van Baren-
Nawrocka, beiden werkzaam bij het Wetenschapsknooppunt Radboud 
Universiteit (WKRU). 

In deze sessie werden de dertig gasten - directeuren, W&T-coördinatoren, 
onderwijskundigen, beleidsmedewerkers en leerkrachten van de verschillende 
schoolbesturen - meegenomen in de theorie en praktijk van Onderzoekend en 
Ontwerpend leren. 
 
Extra scholing in de regio Venlo 
In de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 hebben ongeveer 20 leerkrachten 
deelgenomen aan scholingstrajecten die in Venlo onder de noemer 
werkplaatsbijeenkomsten W&T werden aangeboden (zie interviews Gé 
Versteegen en Arno Coenders). Deze bijeenkomsten werden door de 
PO besturen georganiseerd in nauwe afstemming met het VO (later het 
Experiencenter).

Realisatie
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In Midden-Limburg werken we vanuit vier 
subregio’s. In totaal zijn er 83 basisscholen en 10 
VO-locaties betrokken. De deelnemende scholen 
in de hieronder gelegen regio’s.

Roermond-Roerdalen 

• PO: Stichting Swalm & Roer (23 
scholen)

• PO: Innovo (1 school)
• VO: SOML - Niekée, Lyceum 

Schöndeln en BC Broekhin 

Leudal 

• PO: SPOLT (15 scholen)
• VO: SOML – Sint Ursula 

Heythuysen en Horn

Naast PO en VO zijn er 
ook meerdere externe 
stakeholders betrokken.  
Een overzicht.

• De Provincie Limburg
• Keyport
• Het Make Tech Platform 
• Bedrijven met een AGRI-profiel
• De Nieuwste PABO in Sittard
• Stichting WTE
• Museumplein Limburg - Locatie Spark 

Tech Lab
• Diverse groene initiatieven, zoals 

Het groene hart Leudal en Natuur en 
Milieucentra in de regio

• Het Regionaal Instituut Cultuur en 
Kunsteducatie (RICK)

• Diverse professionaliseringspartners, 
zoals het Wetenschapsknooppunt 
Nijmegen, BCOonderwijsadvies, M&O 
groep, Onderwijs maak je samen, 
Hogeschool Arnhem/Nijmegen, ICT-
Leskisten en nog vele anderen.

Echt-Susteren en Maasgouw 

• PO: Wijzers in Onderwijs (11 
scholen)

• PO: Kindante (9 scholen)
• VO: SOML - Connect College

Weert-Nederweert

• PO: Eduquaat (7 scholen)
• PO: Meerderweert (15 

scholen)
• PO: Montessorischool en OBS 

de Klimop
• VO: LVO Weert - Philips van 

Horne, Het Kwadrant, Het 
College

We gaan verder.

2.2 W&T netwerk Midden-Limburg

2.2.1 De regio
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Netwerkvorming  
& coördinatie

a. Voortzetten bestuurlijk en 
uitvoerend netwerk door 
middel van het voeren van 
projectmanagement  
 

b. Facilitering 
regiocoördinatoren voor 
vier regio’s 

c. Organiseren van 
twee regionale 
kennisdelingsbijeenkomsten 

In dit overzicht de resultaten die geboekt zijn ten aanzien van de verplichtingen die zijn opgenomen in 
de beschikking voor de aanvraag Wetenschap & Technologie Midden-Limburg 2018-2019-2020.  

Kenmerk 2018/37596  
Aanvraag Wetenschap & 
Technologie Midden-Limburg 
2018-2019-2020

a. Het bestuurlijk netwerk in de regio Midden-Limburg is een stevig 
netwerk. Namens de PO-besturen zijn de volgende stichtingen 
vertegenwoordigd: SPOLT, Wijzers in Onderwijs, Kindante, 
Meerderweert, Eduquaat en Swalm & Roer. Ook de VO-scholen zijn 
hier actief in betrokken geweest de afgelopen periode. In de beginfase 
werden er aparte bestuurlijke tafels georganiseerd over W&T. Inmiddels 
proberen we zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande bestuurlijke 
infrastructuren zoals de PO-tafel Midden-Limburg en de bestuurlijke 
overleggen van Sterk Techniek Onderwijs NML (STO).  

b. Het uitvoerende netwerk wordt gedragen door de diverse coördinatoren 
van de verschillende besturen. Deze werden in de projectperiode 2018-
2021 voor de helft gefinancierd door de PO-besturen zelf met als doel 
deze na de projectperiode volledig zelf te financieren. De coördinatoren 
zijn de spin in het web en hebben nauw contact met de individuele 
scholen van de stichtingen. Naast participeren in de eigen regio, draaien 
ze ook steeds meer mee in de samenwerking met Noord- en Zuid-
Limburg om zo een nog betere afstemming in de provincie te realiseren.  

c. In de projectperiode zijn er zoals afgesproken twee 
kennisdelingsbijeenkomsten geweest:  

• De eerste kennisdeling heeft plaatsgevonden op 24-10-2018 in het 
Spark Tech Lab in Weert. De deelnemers gingen hier aan de slag met 
workshops die te maken hadden met W&T en werden verzorgd door 
partners en voorbeeldscholen uit de regio. Er waren drie onderwerpen 
die deze middag centraal stonden: 
 
o  Samenwerken met bedrijven en Spark Tech Lab 
o  Programmeren en coderen 
o  Van knikkerbaan tot kettingreactie 

• De tweede bijeenkomst vond plaats op 30-10-2019.  Deze is samen 
georganiseerd met de OnderwijsWerkplaats en vond plaats op het Da 
Capo college in Sittard. Hier waren in totaal 75 deelnemers aanwezig. 
Het mooie van deze bijeenkomst was dat het vooral ging over de 
samenwerking PO-VO. De workshops die hier o.a. werden verzorgd 
waren:  
 
o Programmeren en coderen met focus op 3D-printen  
o Samenwerking PO-VO met als voorbeeld het Xpeditielab in Venray  
o Integraal werken met iPads

Realisatie

Actie

Ambities en  
resultaten

Midden-Limburg

2.2.2
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Implementatie: het opzetten 
van professionalisering 
waarin totaal 90 
leerkrachten, teamleiders en 
directeuren deelnemen

Actie

 
In de vier regio’s hebben minimaal 262 leerkrachten, teamleiders 
en directeuren deelgenomen aan professionaliseringstrajecten en 
inspiratiebijeenkomsten. 
 
Scholingstrajecten waren er op verschillende thema’s. 
Hieronder enkele voorbeelden: 

• Breinleren 
• W&T en het jonge kind 
• Onderzoekend & Ontwerpend leren door het 

Wetenschapsknooppunt Nijmegen 
• Vraaggestuurd leren door de HAN
• Teamscholing PO-VO
• Maakkunde 
• Robotica 
• 3D-printen 
• Build your own robot (BYOR)-trainingen 
 
Doordat er veel gebruik is gemaakt van teamscholing ligt het bereik vele 
malen hoger dan van tevoren gedacht. Hieronder een kort overzicht van 
accenten die zijn gelegd in de vier subregio’s:  
 
Weert
In Weert wordt het netwerk van techniekcoördinatoren deels gebruikt 
om scholingsactiviteiten uit te zetten. De afgelopen jaren is hier vooral 
ingezet op de volgende thema’s: 

• W&T voor het jonge kind, dus écht het accent op de onderbouw
• Breinleren  

Naast de coördinatoren lag het accent hier op teamscholing. Dit 
werd ingevuld door verschillende partners in de regio. Denk 
hierbij aan het Spark Tech Lab, de organisatie achter BYOR en het 
Wetenschapsknoopunt Nijmegen. 

Leudal 
Tussen de regio’s Leudal en Weert is veel afstemming op de diverse on-
derdelen. Ook de scholing is hier afgestemd. Het accent lag in deze regio 
op teamscholing en scholing op het gebied van programmeren en code-
ren. De teamscholing werd onder andere verzorgd door de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen en lag op het gebied van vraaggestuurd werken. De 
trainingen wat betreft programmeren werden in samenwerking met de 
collega’s uit Weert verzorgd door het Spark Tech Lab.  

Roermond 
In Roermond hebben deze projectperiode twee grote scholingstrajecten 
plaatsgevonden. De eerste had als thema Onderzoekend en Ontwerpend 
leren en werd bij Swalm & Roer breed verzorgd door het Wetenschaps-
knooppunt Nijmegen. De tweede was een scholing waarbij een afvaar-
diging van iedere school deelnam. Deze ging over programmeren en 
coderen en dan met name over de praktische inzet van materialen die al 
aanwezig waren in de school of bovenschools beschikbaar waren. 

Echt 
In de regio Echt zijn de scholingsbudgetten ingezet in het PO-VO 
traject. Hier is de samenwerking rondom het thema W&T stevig en is 
er voor de deelnemende scholen aan het PO-VO traject ook scholing 
georganiseerd. Deels door een externe partij en deels door het Connect 
College in Echt. 
 

Realisatie

“InW&T-onderwijs 
vinden maakkunde 

en samenwerken 
elkaar” 

 
 

Ik geef twee dagen les in groep 7/8 
van Basisschool St. Lambertus in 
Neeritter en coördineer daarnaast 
het W&T-onderwijs voor alle 13 
scholen van onderwijsstichting 

SPOLT. Maakkunde heeft me altijd 
al aangetrokken... 

 
Lees het volledige interview met 

Hilda Teuwen, leerkracht en 
bovenschools coördinator W&T  

bij SPOLT op pagina 24.

Kenmerk 2018/37596  
Aanvraag Wetenschap & 
Technologie Midden-Limburg 
2018-2019-2020
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Ik geef twee dagen les in groep 7/8 van 
Basisschool St. Lambertus in Neeritter 
en coördineer daarnaast het W&T-
onderwijs voor alle 13 scholen van 
onderwijsstichting SPOLT. Maakkunde 
heeft me altijd al aangetrokken, evenals 
het samenwerken met derden. In 
ons W&T-onderwijs vinden die twee 
elementen elkaar.  

 
Bovenschools werken we bijvoorbeeld 
samen met het Spark Tech Lab in Weert. 
Kinderen van onze groepen 7/8 doen daar 
mee aan projecten, waarbij ze in de lijn 
van producten van een bedrijf als Linssen 
Yachts iets maken. Allerlei vaardigheden 
komen daarbij aan bod. Van ontwerpen, 
ontdekken, ontwikkelen, inkopen tot 
presenteren. 

Via het MakeTech Platform Keyport, een 
platform van en voor ondernemers in de 
maakindustrie, krijgen kinderen van onze 
scholen de kans om bij techniekbedrijven 
een kijkje in de keuken te nemen. Zo 
creëer je enthousiasme voor W&T bij 
leerlingen en leerkrachten. Andere groepen 
volgen bij het Spark Tech Lab workshops 
waar ze bijvoorbeeld leren hoe ze een 
katapult moeten maken, een hijskraan of 
hydraulische grijparm bouwen of met Lego 
Mindstorms kunnen werken. 

Als bovenschools coördinator ben ik 
ook betrokken bij het opzetten van 
trainingsaanbod voor juffen en meesters. 
Want niet alle leerkrachten zijn even 
vaardig op het gebied van wetenschap en 
techniek. Een simpel voorbeeld: we hebben 
voor onze scholen greenscreens boxes 
gekocht, waarmee kinderen zelf in de klas 
verhaaltjes kunnen visualiseren. Heel leuk 
om daarmee te werken tijdens je lessen, 
maar dan moet je als leerkracht natuurlijk 
wel weten hoe de app werkt waarmee je 
achtergronden van foto’s en video’s kunt 
veranderen. STEAM Limburg helpt ons 
bij die verdere professionalisering van 
onze leerkrachten en biedt ons inzicht 
in wat er allemaal verder nog is op het 
gebied van W&T. Dat doet STEAM door 
bijeenkomsten te organiseren waarop 
bedrijven en stichtingen als  
Spark Tech Lab hun  
projecten kunnen  
presenteren. Heel  
oplossingsgericht  
en inspirerend  
voor onze  
leerkrachten.

 
 

In W&T-onderwijs 
vinden maakkunde 

en samenwerken 
elkaar. 

 
Hilda Teuwen

INTERVIEW

Hilda Teuwen, leerkracht en bovenschools  
coördinator W&T bij SPOLT
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“Laat kinderen 
gerust met een 

hamer of boor aan de 
slag gaan” 

 
 

Het Spark Tech Lab is een 
techniekatelier voor kinderen 
van 4 t/m 16 jaar in het primair 
en voortgezet onderwijs. We 

zitten in een gebouw op het oude 
kazerneterrein in Weert. Uit heel 
Midden-Limburg komen klassen 
bij ons op bezoek. We hebben hier 
van alles, van boormachines tot 

laser cutters... 
  

Lees het volledige interview met 
Jack Peeters, projectleider bij het 

Spark Tech Lab in Weert  
op pagina 26.

Kenmerk 2018/37596  
Aanvraag Wetenschap & 
Technologie Midden-Limburg 
2018-2019-2020

Ketenbenadering  

a. Minimaal 35 scholen 
(waaronder ook VO) 
gaan aan de slag met 
programmeren en coderen. 
Hierbij wordt o.a. gebruik 
gemaakt van externe 
ondersteuning. 

b. Samenwerken met bedrijven 
en andere partners in de 
regio

Actie

Op dit moment zijn er minimaal 47 basisscholen aan de slag met 
programmeren en coderen. Daarnaast zijn er een 2 VO-scholen die in 
deze projectperiode ook actief betrokken zijn geweest bij de projecten.  
 
Dit betekent dat alle scholen van de deelnemende besturen aan de slag 
zijn gegaan met programmeren en coderen.  
 
*de scholen van Kindante zijn in de verantwoording van STEM-II meegenomen. Ze 
hebben wel deelgenomen aan activiteiten in Midden-Limburg, maar voor de zuiverheid 
van de data nemen we deze hier niet op.  
 
Naast de aanschaf van materialen is ook gestuurd op het duurzaam 
inzetten van deze materialen. Om die reden zijn programmeren en 
coderen en scholing/ leernetwerken sterk aan elkaar verbonden. 
Het streven is om de materialen jaarlijks terug te laten komen in de 
verschillende netwerken. Dit om te voorkomen dat materialen na één 
project weer in de kast belanden.  
 
Ook in de bedrijvenprojecten die zijn opgezet wordt gebruik gemaakt 
van de nieuwste technologieën.  
 
Een mooi voorbeeld van de samenwerking PO-VO op dit terrein is de 
coding challenge die is georganiseerd in 2019 samen met Sint Ursula in Horn.  
 
In onderstaand artikel is goed te lezen hoe 13 scholen uit Midden-
Limburg actief aan de slag zijn gegaan met programmeren en 
coderen gecombineerd met het VO: Kick off Coding Challenge. (De 
deelnemende scholen zijn terug te vinden in de bijlage Deelnemende 
scholen programmeren en coderen Midden-Limburg). 

a. De bedrijvenprojecten en projecten met andere educatieve partners zijn 
de afgelopen schooljaren periode uitgebouwd. Op deze actie hebben 
we echt last gehad van de coronapandemie. Tijdens die periode waren 
er geen bezoeken aan externen mogelijk. De resultaten die hier zijn 
behaald zijn dus vooral van schooljaar 2018-2019. De warme contacten 
met het lokale bedrijfsleven en andere externe partners zijn gedurende 
de hele projectperiode onderhouden en zodra het weer mogelijk was 
zijn ook de fysieke bijeenkomsten weer opgepakt. Enkele voorbeelden 
van projecten die hebben plaatsgevonden:  

• Intensieve en inmiddels ook structurele samenwerking met het Spark 
Tech Lab in Weert. Het Spark Tech Lab is een onmisbare schakel in het 
concretiseren van de opdrachten. Door het Spark Tech Lab dicht tegen het 
onderwijs aan te zetten, sluiten de projecten en opdrachten goed aan bij 
de dagelijkse praktijk en werken we toe naar integratie in het curriculum.  

• Bedrijventour met 17 leerkrachten naar de bedrijven Groba en Eldra. 

• Er zijn diverse bedrijvenprojecten ontwikkeld in de afgelopen periode. 
Ongeveer 20 scholen hebben hier actief aan deelgenomen. Deze projecten 
blijven de komende jaren terugkomen en worden nog meer op thema 
ingericht. De projecten die deze periode hebben gelopen zijn o.a. met 
bedrijven als Gamma, Holbox, Rijvers, BASF, ETF Ride Systems, TAL 
Techniek, de Papierfabriek, Groba, Eldra, Linssen Yachts en Medicura.  

• Project over Weert Kermis samen met de Gemeente Weert uitgevoerd 
door het Spark Tech Lab. 

• Educatief project gestart met het Maas Binnenvaartmuseum in 
Maasbracht 

Realisatie
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Het Spark Tech Lab is een techniekatelier 
voor kinderen van 4 t/m 16 jaar in het 
primair en voortgezet onderwijs. We zitten 
in een gebouw op het oude kazerneterrein 
in Weert. Uit heel Midden-Limburg komen 
klassen bij ons op bezoek.  
 

We hebben hier van alles, van boormachines 
tot laser cutters. Bij ons leren kinderen weer iets 
zelf maken. Hebben ze een zaag vast, maken ze  
tandwielverbindingen, leren ze timmeren. 
Technieken als figuurzagen of solderen worden 
tegenwoordig niet meer gegeven tijdens 
handvaardigheid. Laat kinderen van 6 jaar toch 
gewoon met een hamer of boor aan de slag 
gaan. Je zult versteld staan van wat ze allemaal 
kunnen. 

Gelukkig weten scholen ons dankzij het 
netwerk van STEAM Limburg en voorheen 
W&T netwerk Midden-Limburg goed te vinden. 
We hebben voor elk thema en elke leeftijd wel 
een techniekles of workshop die we kunnen 
aanbieden. Ben je in de klas bezig met het 
thema lente, dan kun je kinderen bijvoorbeeld 
bij ons een leuk vogelhuisje laten bouwen. We 
hebben ook een aantal projecten lopen met 
het regionale bedrijfsleven en de gemeente 
Weert. Zo hebben we voor ETF Ride Systems 
een project bedacht waar leerlingen een eigen 
attractie ontwerpen met de technieken die ze 
bij ETF gezien hebben. Bij het project Weird 
Kermis ontwerpen leerlingen een attractie voor 
de toekomst. Hoe leuk is dat? 

Inmiddels bestaan we acht jaar en zijn we 
steeds meer vraaggestuurd gaan werken, 
op basis van wat de scholen aangeven 
dat nodig is. Dat betekent dat we nu 
ook bezig zijn met robotica en 
leerkrachtcoaching bieden. We 
moeten immers niet alleen 
de kinderen, maar ook 
de juffen en meesters 
blijven prikkelen 
op het gebied 
van W&T 
onderwijs.

 
Laat kinderen gerust 

met een hamer of 
boor aan de slag gaan. 

 
Jack Peeters

INTERVIEW

Jack Peeters, projectleider bij  
het Spark Tech Lab in Weert

“We hebben voor elke 
leeftijd een workshop”
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TAL Techniek is een 
carrosseriebouwbedrijf. Alles wat we 
maken is maatwerk, van laadbakken, 
koelbakken tot glasopbouw. Handwerk 
dat kennis over lassen, hydrauliek, 
pneumatiek en elektriciteit vergt. Voor 
ons is het heel belangrijk dat jongeren 
blijven kiezen voor techniek. Helaas 
zien we echter dat dit flink terugloopt.  

Vaak hoor je dan als reden dat werken 
in de techniek vies en zwaar is. Maar het 
is juist uitdagend! Om dat te laten zien, 
hebben we een aantal jaren als bedrijf 
meegedaan aan een scholenproject van 
het Spark Tech Lab in Weert. Je kunt 
immers niet vroeg genoeg beginnen om 
dat beeld te veranderen. 

Ons project TAL Techniek had een 
looptijd van tien weken. Het startte 
met een gastles van mij aan drie à vier 
basisscholen in de regio, gevolgd door een 
bezoekje van de groepen 7 en 8 van die 
scholen aan ons bedrijf. Daarna kregen 
de kinderen van mij de opdracht om zelf 
in groepjes een laadbak te bouwen. Dat 
bouwen moest deels op school en deels 
bij het Spark Tech Lab gebeuren. Aan het 
einde van het project moesten de groepjes 
hun zelf ontworpen en gebouwde laadbak 
presenteren. Eerst aan de kinderen op 
hun eigen school en daarna – de beste 
van iedere school – aan een vakkundige 
jury. Ik zat daar ook in, en ik moet je 
zeggen: er zaten echt prachtige en creatieve 

laadbakken bij. Zo had één groepje een 
laadbak gemaakt met een sportveldje 
erin. Het idee daarachter was dat de 
vrachtwagen naar wijken kon rijden waar 
geen plek voor sportveldjes was. 

 

De winnaar van het project TAL Techniek 
kreeg eeuwige roem. Leuk om te vermelden 
is dat de laatste jaren de winnaars meisjes 
waren. Ik heb het project zo’n zes jaar 
gedaan. Het was heel leuk om te doen, 
maar nu is het tijd dat andere bedrijven uit 
de regio het stokje van ons overnemen.

 
Techniek is niet 
vies en zwaar,  

maar uitdagend. 
 

Monique Princen

INTERVIEW

Monique Princen, van  
TAL Techniek in Weert
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Kenmerk 2018/37596  
Aanvraag Wetenschap & 
Technologie Midden-Limburg 
2018-2019-2020

Plan van aanpak 
Limburgbrede 
samenwerking   

a. Afstemming met STEM-II 
en W&T netwerk Noord-
Limburg  

b.  Afstemming met de 
Werkplaats  

c. Komen tot een plan van 
aanpak voor heel Limburg 
waarin een meer integrale 
aanpak gekozen wordt 

Actie

a. De eerste aanzet om tot een Limburgbrede samenwerking te komen is in 
deze projectperiode gemaakt. Met als uiteindelijke ambitie en inmiddels 
ook realisatie het nieuwe netwerk: STEAM Limburg. In de basis is dit 
een samenvoeging van drie netwerken naar één netwerk.  

b.  De afstemming met de OnderwijsWerkplaats is goed. In 2019 is er een 
gezamenlijke kennisdeling geweest zoals eerder al vermeld in deze 
rapportage. Naast deze kennisdeling heeft de Onderwijswerkplaats ook 
geholpen bij de startconferentie van STEAM Limburg op 22 september 
2021. Hierbij waren +/- 100 bezoekers aanwezig. 

c. In schooljaar 2019/2020 is gewerkt aan een gezamenlijke communicatie 
in samenwerking met W&T netwerk Noord-Limburg en STEM-II. Dit 
heeft geresulteerd in het bidbook ‘Met Volle Kracht Vooruit’ in januari 
2020. In 2021 is de communicatiestrategie n.a.v. de geleerde ervaringen 
uit de pandemie geactualiseerd. Daarnaast is de samenwerking 
bekrachtigd in een gezamenlijk convenant. Zowel het bidbook als het 
convenant is bijgevoegd als bijlage.  

d. Er is een nieuwe projectcoördinatie ontstaan voor het netwerk 
STEAM Limburg. Deze coördinatie wordt volledig gefinancierd 
door de deelnemende schoolbesturen. De coördinatie bestaat uit 
een tweehoofdige programmaleiding (1FTE) en per stichting een 
coördinator (+/- 0,2 FTE).

Realisatie

Hun nieuwsgierigheid 
van vandaag vormt de 
ontdekking van morgen.
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In Zuid-Limburg werken we vanuit één adviesgroep 
gevormd vanuit de 7 primair onderwijsstichtingen in 
de regio. In totaal zijn er 170 basisscholen in deze regio 
aangesloten bij het project STEM-II.

2.3

Naast PO en VO zijn er 
ook meerdere externe 
stakeholders betrokken.  
Een overzicht.

• De Provincie Limburg 
• Brightlands Smart Services Campus 
• APG
• Acaleph
• Rabobank Westelijke Mijnstreek
• Chemelot 
• Makerpoint LED
• Gamma
• Vodafone
• Het Groene Net
• Maastricht University/ Educatieve 

Agenda Limburg
• Maastricht Institute of Art (MIA, 

voorheen MAMDT)

• De Nieuwste PABO in Sittard 
• Stichting WTE 
• Museumplein Limburg – Locatie 

Continium (Discovery Museum)
• CNME Sittard-Geleen en Maastricht
• Mad Science
• PXL Hasselt
• Voortgezet onderwijs: Connect College 

Echt, SVOPL Heerlen, LVO Maastricht, 
DaCapo College, LVO Heerlen etc.

• Diverse professionaliseringspartners: 
Het Wetenschapsknooppunt Nijmegen, 
Onderwijs maak je samen, Hogeschool 
Arnhem/Nijmegen, ICT-Leskisten etc.

Maastricht-Heuvelland 

• Onderwijsstichting Adelante: 1
• Onderwijsstichting kom Leren: 19 basisscholen
• Onderwijsstichting MosaLira: 20 basisscholen

Westelijke mijnstreek 

• Onderwijsstichting Kindante: 34 basisscholen
• Onderwijsstichting Triade: 8 basisscholen

En dan focus op 
Zuid-Limburg

Oostelijke mijnstreek 

• Onderwijsstichting MOVARE: 48 basisscholen
• Onderwijsstichting INNOVO: 40 basisscholen

STEM II 

2.3.1 De regio
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Onze ambities versterken  
we met elkaar.

 
Na deelname hebben de scholen zich gericht op de borging van W&T/
O&O-leren in de school. Alle deelnemende scholen hebben W&T/
O&O-leren in hun visie en schoolplannen verwerkt. Dit heeft ertoe 
bijgedragen dat het eigenaarschap bij de scholen is komen te liggen en 
scholen en leerkrachten steeds zelfstandiger hiermee aan de slag kunnen 
gaan. De rol van de creatieve partner is veranderd van aanbieder naar 
coach of facilitator.

Ambities en  
resultaten

Sept 2018 W&T vaste plek 
in curriculum PO. STEM-II 
blauwdruk voor scholen en 
kennis staat ter beschikking 
voor andere scholen

In dit overzicht de resultaten die geboekt zijn ten aanzien van de verplichtingen die zijn 
opgenomen in de beschikking voor de aanvraag voor STEM-II in 2014, inclusief de acties 

die gerealiseerd zijn volgend op additionele beschikkingen in 2017, 2019 en 2020. 

Kenmerk 2014/30507  
Aanvraag STEM-II

Realisatie

Zuid-Limburg

Actie

 
In fase 1 (2014-2018) hebben in totaal 36 Zuid-Limburgse scholen 
deelgenomen aan het project STEM-II en 320 groepen van de zeven 
onderstaande stichtingen: 
 
Adelante, INNOVO, MOVARE, Kindante, Triade, MosaLira en Stichting 
kom Leren. Iedere school beschikte over een schoolcoördinator en 
iedere groep werd vertegenwoordigd door minimaal 1 leerkracht (zie 
bijlage Deelnemende Scholen STEM-II). 

Minimale deelname van 320 
groepen over 30 scholen 
met een bereik van 9.000 
leerlingen, 400 docenten, 35 
schoolcoördinatoren binnen 
6 stichtingen in Zuid-
Limburg

RealisatieActie

2.3.2

30



W&T verankeren in LOVS, 
zodat het onderdeel van 
gesprek is tussen leerling, 
ouder, leerkracht en VO

Actie

Kenmerk 2014/30507  
Aanvraag STEM-II

 

• Leerlingvolgsysteem  
 
Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). 
Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) 
genoemd. Hiermee houdt de school de vorderingen en resultaten 
van het kind, de groep van het kind en de school. Dit gebeurt 
in ieder geval voor taal en rekenen. Binnen het LVS is er géén 
aparte toets beschikbaar met betrekking tot W&T. De herziene 
kerndoelen van het basisonderwijs vermelden dat leerlingen kennis, 
vaardigheden en houdingen moeten verwerven om de technische 
wereld om hen heen te kunnen begrijpen en daarin adequaat 
te kunnen handelen.  Het vakgebied W&T wordt binnen het 
onderwijs en het leerlingvolgsysteem dus niet behandeld als een vak 
apart, maar als integraal onderdeel van het totale onderwijsaanbod 
en toetsingskader binnen het leerlingvolgsysteem. 

• De OnderwijsMonitor Limburg 
 
De OnderwijsMonitor Limburg (OML) is een onderdeel van de 
Educatieve Agenda Limburg (EAL). De EAL is een duurzame 
kennisinfrastructuur waarin alle partners in de onderwijsketen 
vanuit hun individuele verantwoordelijkheid werken aan 
gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen in het Limburgse 
onderwijs. Het is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, 
Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen, de 
Limburgse mbo-instellingen, schoolbesturen in het primair en 
voortgezet onderwijs en de Provincie Limburg. Met terugwerkende 
kracht is in samenwerking met Prof. Dr. Trudie Schils gekeken naar 
de gegevens van de OnderwijsMonitor in relatie tot de ontwikkeling 
van 21e eeuwse vaardigheden en Onderzoekend en Ontwerpend 
leren voor het STEM-II-project. Binnen dit project zijn drie 
cohorten gemaakt: 

1. 36 deelnemende scholen aan het 4-jarige  
STEM-II-traject periode 2014-2018

2. 26 deelnemende scholen aan het 2-jarige  
STEM-II+-traject periode 2017-2019

3. Niet deelnemende scholen periode 2014-2019 
 
Om te komen tot een verslag zijn de volgende drie meetmomenten 
gekozen: 2017, 2019 en 2021. Voor verdere uitwerking, zie bijlage 
Opbrengsten OnderwijsMonitor. 

Realisatie
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Het was echt één grote buzz 
die dag op de Campus.

Bijscholen leerkrachten  
en directeuren   

Actie

In samenwerking met de Nieuwste Pabo zijn tussen september 2017 en 
maart 2018 4 professionaliseringstrajecten uitgevoerd: 

• September 2017 - maart 2018: Basismodule O&O-leren - 18 deelnemers
• Oktober 2017 - mei 2018: Basismodule O&O-leren - 13 deelnemers
• September 2017 - maart 2018: Specialist Natuur & Techniek - 12 

deelnemers
• Oktober 2018 - maart 2019: Basismodule O&O-leren - 8 deelnemers 

 
In totaal hebben dus 51 personen werkzaam in het basisonderwijs 
deelgenomen aan de professionaliseringstrajecten. Daarnaast hebben 
er verschillende professionaliseringactiviteiten plaatsgevonden in 
samenwerking met partners zoals: Continium (huidige Discovery 
Museum), Mad Science, CNME Sittard-Geleen en CNME Maastricht.

Realisatie
Kenmerk 2014/30507  
Aanvraag STEM-II

Samenwerking met 
bedrijfsleven afstemmen  
en vergroten   

Actie

In samenwerking met de Nieuwste Pabo zijn tussen september 2017 en 
maart 2018 4 professionaliseringstrajecten uitgevoerd: 

• September 2017 - maart 2018: Basismodule O&O-leren - 18 deelnemers
• Oktober 2017 - mei 2018: Basismodule O&O-leren - 13 deelnemers
• September 2017 - maart 2018: Specialist Natuur & Techniek - 12 

deelnemers
• Oktober 2018 - maart 2019: Basismodule O&O-leren - 8 deelnemers 

 
In totaal hebben dus 51 personen werkzaam in het basisonderwijs 
deelgenomen aan de professionaliseringstrajecten. Daarnaast hebben 
er verschillende professionaliseringactiviteiten plaatsgevonden in 
samenwerking met partners zoals: Continium (huidige Discovery 
Museum), Mad Science, CNME Sittard-Geleen en CNME Maastricht.

RealisatieKenmerk 2014/30507  
Aanvraag STEM-II

Ida Weber, Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. 
Lees het volledige interview op pagina 33.
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Als Brightlands Smart Services Campus 
is het voor ons van groot belang om 
talent in de eigen regio te houden. Maar 
dan moet dat talent ook weten dat je er 
bent en wat je te bieden hebt. En daar 
kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.  
 
Daarom hebben we een aantal jaren 
geleden samen met STEM-II en partners 

als Cubiss en IBA Parkstad een hackathon 
georganiseerd voor kinderen van groep 
7/8. Een hackathon is een soort evenement 
waarbij je in teams non-stop in korte 
tijd een bepaald probleem tackelt, een 
snelkookpan.

De hackathon vond bij ons op de campus 
in Heerlen plaats. Van vrijdagochtend 
vroeg tot zes uur ’s avonds bogen ruim 
180 kinderen zich over de vraag ‘hoe gaat 
het onderwijs in de toekomst eruitzien?’ 
Ze werkten in groepjes en konden diverse 
workshops volgen, onder meer van het 
Innovatielab van de politie en over Robot 
Pepper. Ze gingen ook naar het Thermen 
Museum. Alles om de kinderen te laten 
ervaren dat je niet per se in een klas hoeft 
te zitten om iets te leren. 

Het was echt één grote buzz die dag op de 
Campus! De energie spatte ervan af. De 
meest creatieve ideeën over de toekomst 
van het onderwijs ontstonden. Het leuke 
was dat de kinderen hierbij begeleid 
werden door coaches die zelf op de 
middelbare zaten en dus automatisch ook 
een inkijkje kregen in wat we hier allemaal 
voor innovatieve dingen doen. Twee 
vliegen in één klap dus. 

Wat we met de hackathon hopen te 
bereiken, is dat kinderen zien dat 
wetenschap en technologie cool is, 
en natuurlijk dat het super is om later 
kenniswerker te worden en bij ons op de 
Campus te komen werken. Al hebben 
we nu alleen maar het zaadje geplant. 
We hadden de hackathon graag nog eens 
willen organiseren, maar helaas is dat door 
COVID-19 de afgelopen jaren niet gelukt. 
Hopelijk volgend jaar weer!

 
 

De hackathon was 
één grote buzz! 

 
Ida Weber

INTERVIEW

Ida Weber, Brightlands Smart  
Services Campus in Heerlen
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Goed kijken naar 
de trends van de 
afgelopen jaren.

Trendwatching

Keuze voor technische en 
bèta gerelateerde studie 
vergroten van 2 op de 10 
naar 4 op de 10

Actie

 
Regionale kwalitatieve en kwantitatieve data ontbreken voor de 
onderbouwing van deze indicator. Hierdoor kan geen zuiver beeld 
gegeven worden over de invloed van de interventie van STEM-II op 
korte termijn. Wel zijn enkele trends zichtbaar. Deze worden geschetst 
in de jaarlijkse Monitor Techniekpact. 

Uit de meest recente monitor van mei 2022 blijkt dat in alle regio’s van 
Nederland is een tekort aan technisch en ICT-personeel. Landelijk zijn 
er momenteel 130.000 vacatures in de ICT en techniek. Er zijn met 
name te weinig machinemonteurs, elektriciens en elektronicamonteurs, 
elektrotechnisch ingenieurs, bouwarbeiders afbouw, loodgieters en 
pijpfitters, productieleiders industrie en bouw, timmerlieden, software- 
en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten. De 
situatie op de Limburgse arbeidsmarkt in deze sectoren wordt ‘krap’ 
genoemd. 

Tegelijkertijd blijkt dat de dalende trend die een aantal jaren geleden is 
ingezet binnen het bètatechnisch onderwijs zich voortzet. Steeds minder 
jongeren kiezen voor een technisch profiel. Havo en VWO kennen 
daarbij de grootste terugloop. Vmbo-bb/kb/gl laat een stabilisatie zien 
qua aandeel. De instroom in het hoger onderwijs bleef het afgelopen 
jaar qua aandeel stabiel, met 23% in het HBO en 34% in het WO. Echter, 
ook hier wordt de komende jaren een dalende curve verwacht. 

Gezien deze landelijk trend was het halen van de indicator ‘keuze studie 
vergroten van 2 naar 4 op de 10’ niet haalbaar. Het vergt landelijk en 
regionaal een langetermijnvisie en duurzame investeringen om deze 
trends te keren. Daarnaast ligt de focus van STEM-II op implementatie 
van W&T onderwijs in het PO. De vruchten daarvan zullen pas later 
geplukt kunnen worden. 

Meer informatie zie: Monitor Techniekpact

Realisatie

Kenmerk 2014/30507  
Aanvraag STEM-II
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additionele  

aanvraag

In de totale looptijd van 
het project van 8 april 2014 
tot 1 augustus 2019 wordt 
bij minimaal 560 unieke 
groepen (320 fase 1 en 240 
fase 2) in basisscholen een 
geïntegreerd, structureel en 
kerndoel dekkend W&T-
onderwijs geïmplementeerd. 

STEM-II bestaat uit 
een 4-jarig traject en 
STEM-II Plus duurt 2 
jaar. In STEM-II zijn drie 
ontwikkelingsniveaus: 
Adoptie, Implementatie 
en Borging. De methodiek 
van ‘het onderzoekend 
leren’ (het 7 stappenplan 
van Onderzoekend Leren) 
zorgt ervoor dat kinderen 
én leerkrachten op een 
andere manier leren kijken 
naar les- en leerinhouden 
(onderwijsinnovatie). 

Door gebruik te maken van 
externe, gespecialiseerde 
lesaanbieders, kenniscentra 
en opleidingstrajecten 
worden scholen aan de hand 
genomen om Onderzoekend 
en Ontwerpend leren 
een plek te geven in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. 
Het uiteindelijke doel is te 
komen tot een geïntegreerd 
W&T-lesaanbod dat 
door de eigen leerkracht 
wordt gegeven, met eigen 
middelen betaald wordt 
en een plek krijgt in het 
dagelijkse onderwijsaanbod.

Actie
 
In het schooljaar 17-18 is een nieuwe lichting van 26 Zuid- 
Limburgse scholen ingestapt in een verkort 2-jarig STEM-II Plus 
project (fase 2). De scholen hebben de taak om W&T/ O&O-leren 
z.s.m. zelf te integreren in hun lessen door middel van een op maat 
afgestemd onderwijsaanbod. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat dit implementatietraject 
versneld wordt ingevoerd waarbij de behoefte van de school voorop 
staat en leidend is. STEM-II organiseerde in maart 2019 weer een 
werkbijeenkomst voor deze scholen om hen te begeleiden in het 
borgen van W&T/O&O-leren in hun eigen school (visie school en 
schoolplan).

Zie bijlage Deelnemende scholen STEM-II

Realisatie

Kenmerk 2017/7064  
Verlenging STEM-II in 2017 

Leerkrachten én 
kinderen leren 
op een andere 
manier kijken.
Scholen worden aan de hand genomen om 
Onderzoekend en Ontwerpend leren een plek te geven.
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Ontwikkelingsbudget 
STEAM Limburg 
 
1a. Opbouw en 
samenwerking met 
bijpassende organisatie. 
 
1b. Organiseren 
startconferentie schooljaar 
2019/2020 
 
1c. Gezamenlijke 
communicatie

1d. Projectcoördinatie 
 
 

Actie
1a. Opbouw 
Zie bidbook ‘Met Volle Kracht Vooruit’, pagina 7 t/m 9  
 
1b. Startconferentie 
Door de uitbraak van de coronapandemie was het niet mogelijk om in 
schooljaar 2019/2020 een startconferentie te organiseren. Deze heeft 
plaatsgevonden op woensdag 22 september 2021. Hierbij waren +/- 
100 bezoekers aanwezig.  
 
1c. Gezamenlijke communicatie 
In schooljaar 2019/2020 is gewerkt aan een gezamenlijke 
communicatie in samenwerking met het W&T netwerk Midden-
Limburg en STEM-II. Dit heeft geresulteerd in het bidbook ‘Met Volle 
Kracht Vooruit’ januari 2020. In 2021 is de communicatiestrategie 
n.a.v. de geleerde ervaringen uit de pandemie geactualiseerd.

1d. Projectcoördinatie
Er is een nieuwe projectcoördinatie ontstaan voor het netwerk 
STEAM Limburg. Deze coördinatie wordt volledig gefinancierd 
door de deelnemende schoolbesturen. De coördinatie bestaat uit 
een tweehoofdige programmaleiding (1FTE) en per stichting een 
coördinator (+/- 0,2 FTE).

Vanwege de vertraging opgelopen door de pandemie en daarmee 
het uitstel van operationeel gaan van de nieuwe projectcoördinatie 
en de daarbij horende financiering, zien we op dit onderdeel een 
overschrijding van het budget.
 

Realisatie

additionele  

aanvraag
Kenmerk 2019/4045 
Projectduurverlenging en aanvullende subsidie voor het project: STEM-II
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Doorontwikkeling 
Wetenschap en Technologie/ 
digitale geletterdheid/ 
Onderzoekend en 
Ontwerpend leren. 
Minimaal 25 scholen 
gaan hiermee aan de slag, 
afstemming met Midden- en 
Noord-Limburg 
 

 

Actie

additionele  

aanvraag

Binnen het doorontwikkelingsbudget is een stap gezet om scholen, 
in aanloop naar de nieuwe projectperiode, te laten wennen aan het 
werken met een vraaggestuurde in plaats van een aanbodgerichte 
aanpak. 28 scholen hebben individueel of soms in partnerverband 
ondersteuning hierbij gevraagd. 
Binnen de strategiebepaling waren de volgende drie stappen 
ingebouwd: 

• Waarom wil de school de middelen inzetten?
• Hoe worden de middelen ingezet binnen de school?
• Wat is het gewenste resultaat binnen de scholen?

Vanuit een evaluatie is gekeken in hoeverre dit plan ertoe geleid heeft 
om de gewenste doelstelling te bereiken en waar mogelijk bijsturing 
nodig was. 

• Binnen de planvoering van de verschillende scholen zijn de 
volgende interventies te zien:

• Coaching in de omgang met robotica
• Opzetten doorgaande leerlijnen Digitale Geletterdheid
• Begeleiding door creatieve partners zoals; Continium (Discovery 

Museum), CNME, Mad Science etc.
• Aanschaf materialen ter uitvoering van onderwijs

Van de 28 basisscholen die de plannen en bijbehorende begroting 
hebben aangeleverd, hebben uiteindelijk 18 basisscholen hun plan 
geheel of gedeeltelijk kunnen uitvoeren binnen de projectperiode. 
Met name het onderdeel coaching, begeleiding of andere externe 
ondersteuning was gezien de coronapandemie door wet- en 
regelgeving praktisch niet mogelijk of andere activiteiten kregen om 
organisatorische redenen voorrang.
 

Realisatie

Kenmerk 2019/4045 
Projectduurverlenging en aanvullende subsidie voor het project: STEM-II
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additionele  

aanvraag

Kenmerk 2019/4045  
Projectduurverlenging en 
aanvullende subsidie voor het 
project: STEM-II

Minimaal 25 extra 
leerkrachten, coördinatoren 
en/of directeuren worden 
geschoold 

Actie

 
Limburgbrede scholingssessie 
Op 9 mei 2019 vond er onder de vlag van STEM-II voor het eerst een 
Limburgbrede inspiratiesessie plaats in het teken van Onderzoekend 
en Ontwerpend leren. Deze werd geleid door Sanne Dekker en Jan van 
Baren-Nawrocka, beiden werkzaam bij het Wetenschapsknooppunt 
Radboud Universiteit (WKRU). De 30 gasten - onder wie directeuren, 
W&T-coördinatoren, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers en leer-
krachten van de verschillende schoolbesturen - werden in deze sessie 
meegenomen in de theorie en praktijk van Onderzoekend en Ontwer-
pend leren.

Deze sessie was de kick-off van een later te starten traject in het najaar 
van 2019 om 25 leerkrachten op te leiden tot een train-de-trainer traject 
binnen Limburg om zo via het olievlekprincipe meerdere scholen te 
kunnen begeleiden vanuit ‘eigen’ mensen binnen de stichtingen in 
Limburg. Vanwege het late tijdstip in mei 2019 in schooljaar 2018-2019 
werd het door de deelnemers wel als waardevol gezien, maar praktisch 
onmogelijk om hiermee te starten aan het begin van schooljaar 
2019-2020. De start werd uitgesteld naar het tweede gedeelte van het 
schooljaar 2019-2020. 

In het najaar van 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om rond 
maart-april 2020 een eerste bijeenkomst te organiseren met de 
deelnemers. In maart 2020 is dit traject echter on hold gezet vanwege de 
coronapandemie. Vanwege organisatorische onmogelijkheden kon dit 
ook niet meer worden opgestart tijdens de resterende projectperiode.

Fysiek naar digitaal kennisdelen 
In het voorjaar van 2020 raakte de maatschappij en het onderwijs, mede 
door de beperkingen van de coronapandemie, steeds meer gewend aan 
de transitie van het fysieke naar het digitaal delen van kennis. Het pro-
ject STEM-II is hierin meegegaan. Vanaf de beginfase van de pandemie 
hebben we de scholen proberen te ondersteunen door ze te begeleiden 
bij het vormgeven van online lessen en vergaderen. Te denken valt aan 
workshops over Teams en Zoom. Daarnaast hebben we samen met onze 
partners of door het aangaan van nieuwe partnerschappen ingezet op 
digitale scholing binnen de projectthematieken. 
 
Enkele voorbeelden van gezamenlijke webinars:
• Woensdag 2 december 2020 webinar digitale geletterdheid  

in samenwerking met Basically (32 deelnemers) 
• Woensdag 27 mei 2020 webinar STEAM Limburg in  

samenwerking met Heutink (43 deelnemers)
• Woensdag 31 maart 2021 webinar 7 werelden van Techniek  

in samenwerking met Jet-Net (21 deelnemers)

Het grote voordeel van deze sessies waren de geringe kosten, onder an-
dere door het ontbreken van locatie- en verblijfkosten en de inhuur van 
externe expertise. De bijeenkomsten waren laagdrempelig en vergden 
kostten deelnemers geen reis- en verblijftijd. Het nadeel van deze digi-
tale bijeenkomsten blijft echter de kracht van het fysieke contact en het 
gebruik van concrete betekenisvolle materialen.

Netwerk van coördinatoren
De professionaliseringsslag is met name gemaakt door in te zetten op 
een krachtig nieuw netwerk van 22 coördinatoren voor het programma 
STEAM Limburg. Hierbij is vooral geïnvesteerd in de kennis en kunde 
van deze uitvoerende personen op het gebied van vakinhoudelijk en ver-
anderkundig management. Dit is vormgegeven door de projectleiding 
van STEM-II/ STEAM Limburg. 

Realisatie
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Samenwerken in 
Zuid-Limburg.
STEM-II is diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met 

onderwijs(gerelateerde)instellingen in Limburg met oog op verdere 
professionalisering van leerkrachten en motivering van kinderen. 

Een overzicht.

2.3.3

Samenwerkingsverbanden

De ambitie van de Educatieve Agenda Lim-
burg is het realiseren van beter onderwijs 
(zie bijlage Opbrengsten OnderwijsMonitor). 
Onderwijs waarin leerlingen dingen leren 
die zijn afgestemd op hun capaciteiten en 
interesses en op de vraag vanuit maatschap-
pij en arbeidsmarkt en waarin leerkrachten 
zich verder kunnen ontplooien. Zo ontstaat 
een betere aansluiting van het onderwijs 
op de Limburgse arbeidsmarkt. De part-
ners willen dit realiseren door middel van 
een programma dat de dialoog, het samen 
leren, het ontwikkelen van leerstrategieën 
en monitoring samenbrengt. 

 
       Vorm van samenwerking:  

• Het project STEM-II is gekenmerkt 
als succesvolle interventie binnen de 
Educatieve Agenda Limburg  

• Onderzoek 2020 Creatieve 
vaardigheden bij leerlingen van groep 
8 van mevr. Kim van Broekhoven 
(onderzoeker Universiteit Maastricht) 
o.b.v. Prof. Dr. Borghans en Dr. Belfi.  
 
Bekijk de toelichting op het onderzoek. 

Maastricht 
University/ 
Educatieve 

Agenda Limburg
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Ik geef les aan groep 7. Stof behandelen 
we voor een deel thematisch. Zo hadden 
we onlangs het thema Verkeer en Vervoer. 
Dan hebben we het er samen met de 
kinderen over hoe een boot werkt, doen 
we zink- en drijfopdrachten, bezoeken we 
het Maas Binnenvaartmuseum, gaan we 
naar de sluizen in Maasbracht. We laten 
kinderen zien en ervaren hoe iets werkt. 
Dat is een heel andere manier van leren 
dan vroeger toen je als leraar voor de klas 
stond en alleen zelf aan het woord was.  
 

 
 

Kinderen formuleren nu zelf een 
onderzoeksvraag en gaan met een doe-
opdracht aan de slag. De betrokkenheid 
van kinderen bij een les is daardoor veel 
groter dan een aantal jaren geleden. 

Op verschillende manieren halen we 
het W&T-onderwijs de school binnen. 
Zo hebben we een tijdje samengewerkt 
met Mad Science. Samen met een vader 
ontwerp ik Bee-Bot matten, die ook 
verkocht worden door Bee-Bot. Die 
koppelen we dan bijvoorbeeld aan leerstof 
over verkeersborden. Momenteel zijn 
we met het Vista College bezig met het 
maken van een app over de Romeinen, 
steenkoolmijnen en Bokkenrijders. De 
bedoeling is dat kinderen dan straks via 
QR-codes gekoppeld aan locaties in de 
omgeving, aan de hand van filmpjes en 
opdrachten leren over het verleden. 

Ik werk ook al een aantal jaren mee 
aan onderzoeken van de Universiteit 
Maastricht naar het rendement van deze 
nieuwe manier van lesgeven. In de eerste 
studie stond de vraag centraal hoe we 
creatief probleemoplossend vermogen 
kunnen meten. Op 13 basisscholen 
hebben we toen 400 leerlingen 2 keer 
getest waarbij we ze de vraag stelden ‘hoe 
activeer je leeuwen om actiever te worden’. 
Nu zitten we aan de beginfase van een 
nieuwe studie. Hierin observeren we de 
cognitieve en samenwerkingsvaardigheden 
in kinderen als ze met robotica een 
programmeerprobleem oplossen. Mijn 
groep 7 was hiervoor de pilotgroep. Door 
aan dit soort onderzoeken mee te doen, 
hoop ik dat er kleine veranderingen in het 
onderwijs plaatsvinden.

 
 

Ik hoop dat 
er zo kleine 

veranderingen 
in het onderwijs 

plaatsvinden 
 

Maurice Thelen

INTERVIEW

Maurice Thelen, leerkracht BS  
De Kingbeek in Grevenbicht
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De Nieuwste Pabo biedt een professionali-
seringsaanbod voor HBO-docenten op het 
gebied van pedagogiek en didactiek voor 
leraren in het primair onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorm van samenwerking:  
De DnP en STEM-II hebben samengewerkt 
voor uitwisseling van kennis en het ontwik-
kelen van lesstof.        

• Tijdens het project STEM-II zijn 
tientallen docenten opgeleid in de 
vakprofilering W&T 

• Het project STEM-II heeft de 
studenten voor de MINOR-21 
meerdere malen begeleid en van kennis 
voorzien rondom onderzoekend en 
ontwerpend leren. 

Samenwerking 
met De Nieuwste 

Pabo (DnP)

Ik ben directeur van twee basisscholen 
in Maastricht. Zo’n vijf jaar geleden, 
voordat ik directeur was, kreeg 
ik de vraag of ik voor MosaLira 
bovenschools het W&T onderwijs 
wilde gaan coördineren. Dat sprak me 
zeer aan, omdat ik als leerkracht al 
Onderzoekend en Ontwerpend leren 
meer onderdeel wilde laten worden 
van mijn onderwijs.  
 
Via STEM-II kreeg ik de mogelijkheid 
om me hier verder in te specialiseren: 
ik kon de vakprofilering W&T gaan 
volgen. Ik vond het belangrijk om dit te 
doen omdat ik het gevoel had dat ik te 
weinig kennis en achtergrond had op dit 
vlak. Wetenschap en technologie is niet 
iets wat je als leerkracht standaard in de 
vingers hebt.

Het was een pittig traject van twee 
jaar, waarin je in het eerste jaar 
basisbekwaam en in het tweede jaar 
vakbekwaam wordt. Vakinhoudelijk 
leer je veel, hoe je W&T-lessen 
voorbereidt en leerlijnen ontwikkelt 
en Onderzoekend en Ontwerpend 
leren stimuleert in de klas. Als je het 
tot de kern terugbrengt is het eigenlijk 
allemaal niet zo ingewikkeld. Het 
draait erom dat je de juiste vragen stelt 
en kinderen daarmee stimuleert om 
zelf te gaan denken. Een voorbeeld: 
voor het project winter heb ik als 
leerkracht in groep 4 ooit het boekje 
Kikker in de kou gebruikt en daar een 
eigen verhaal en probleemstelling aan 
gekoppeld. Namelijk, het gaat dooien 
en nu is de vijver niet meer bevroren, 
hoe komt kikker aan de overkant? Ik 

liet de kinderen een maquette zien die 
het verhaal visualiseerde, waarna ze de 
opdracht kregen om een oplossing voor 
kikker te bedenken. In groepjes moesten 
ze eerst een plan bedenken en een 
ontwerp tekenen. Daarna konden ze met 
materialen van school en thuis aan de 
slag met hun bouwsel. 

De kinderen vonden het geweldig en 
als leerkracht boor je ongemerkt heel 
wat 21e eeuwse vaardigheden aan. Als 
je ziet wat deze manier van werken met 
kinderen doet, raak je als leerkracht 
vanzelf enthousiast. Dat is voor mij 
altijd de drive geweest en dat heb ik als 
bovenschools coördinator mijn collega’s 
bij MosaLira ook proberen mee te geven. 
Net als de kennis die ik opdeed tijdens 
mijn opleiding

INTERVIEW

Annemieke van Rooij,  
volgde vakprofilering W&T 
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Verdere 
samenwerking...

Maastricht Institute of Art is een  
beeldende kunsten opleiding binnen  
de Hogeschool Zuyd.  
 
Vorm van samenwerking:  
Er hebben verschillende vormen van 
samenwerking plaatsgevonden waarbij 
de inzet van studenten binnen de 
basisschoolpraktijk de kern was. 
 
 
 
 

• Code 4 Kids: Studenten van de MIA 
hebben binnen dit project basisscholen 
binnen het STEM-II-project begeleid 
bij programmeeropdrachten. 

• Design Thinking: Studenten van de 
MIA hebben via de methodiek van 
Design Thinking het onderwijsconcept 
STEM vertaald naar een praktische 
vertaling naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk.

Samenwerking: 
Maastricht 

Institute of Arts

Ontdek Techniektalent is een initiatief van 
het Flankerend Onderwijs van de Provin-
cie Limburg in België. Het heeft tot doel 
kinderen uit het gewone en buitengewone 
kleuter- en basisonderwijs op een speelse 
manier kennis te laten maken met W&T 
en hun talent hiervoor te stimuleren. Het 
project biedt onder andere vorming, onder-

steuning en methodieken aan voor leer-
krachten uit het kleuter- en basisonderwijs. 

Vorm van samenwerking: 
Ontdek Techniektalent en STEM-II hebben 
frequent contact met elkaar ten behoeve 
van uitwisseling van kennis, aanpak en 
materiaal.

Samenwerking: 
Ontdek Techniek- 

talent (B)
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STEAM Limburg.
In het voorjaar van 2020 is het bidbook ‘Met volle kracht vooruit’ opgesteld 

waarin de gezamenlijke besturen van het primair onderwijs in Noord-, 
Midden- en Zuid-Limburg zich uitspreken voor continuering van de drie 

regionale Wetenschap & Technologie projecten. Om de verbinding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, kennisdeling en slagkracht te vergroten, is 

besloten om de drie projecten vanaf 2021 samen te brengen onder één vlag. 
Die van STEAM Limburg. 

Deze samenvoeging is vastgelegd 
in een convenant dat door alle 
aangesloten besturen is ondertekend 
en loopt tot 31-12-2023. Een unieke 
samenwerking, want landelijk gezien 
is regionale samenwerking op het 
thema W&T nergens anders zo 
geconcretiseerd. Daar zijn we best 
trots op!

STEAM Limburg is inmiddels dé 
netwerkorganisatie op het gebied van 
Wetenschap en Technologie voor 
primair onderwijs en bedrijven in 
Limburg. Aangesloten zijn momenteel 
18 schoolbesturen, die samen 340 
basisscholen en 65.000 leerlingen 
vertegenwoordigen. Meer informatie: 
STEAM Limburg. 

Maar onze impact reikt verder.  

We zijn een vaste partner van Jet-Net 
en TechNet geworden (zie ook het 
verhaal van Sebastian Smit) en liften 
mee op de kennis die bij deze landelij-
ke organisatie wordt opgedaan. Samen 
met Jet-Net is bijvoorbeeld een aftrap 
gemaakt met de pilot digitale gelet-
terdheid. Deze gaat terugkomen in de 
voortgangsrapportage van STEAM 
Limburg. We staan ook nauw in con-
tact met de ministeries van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en Economi-
sche Zaken. Zo zorgen we ervoor dat 
we aangesloten blijven bij de landelijke 
visie en aanpak op het gebied van We-
tenschap en Technologie. Want alleen 
zo lukt het ons om W&T op de kaart 
te zetten en vooral te houden, zodat 
kinderen de nieuwsgierigheid van nu 
straks omzetten in de ontdekking van 
morgen. 

3

Van drie projecten naar  
één Limburgbrede organisatie

3.1
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Limburgbrede coördinatie  
& afstemming  
 
Om ervoor te zorgen dat Wetenschap 
& Technologie een plek krijgt binnen 
het basisonderwijs is het verkrijgen 
van draagvlak en commitment 
binnen de (school)organisatie van 
essentieel belang. Daarom ligt de 
hoofdfocus op lokale coördinatie 
in de nabijheid van de scholen. 
De deelnemende besturen aan 
STEAM Limburg hebben allemaal 
een regiocoördinator die voor 
één of meerdere besturen die rol 
vervult. Naast de regiocoördinatoren 
heeft STEAM Limburg een 
gezamenlijke projectorganisatie. 
Vanuit hier worden de contacten 
met mogelijke partners gelegd, 
wordt kennisdeling tussen regio’s 
gefaciliteerd en ondersteunen zij de 
regiocoördinatoren.

Focus van het programma3.2 Vier pijlers staan centraal in het programma van STEAM Limburg: 

1 3 Communicatie 
& inspiratie 

De context waarin kinderen 
opgroeien speelt een belangrijke 
rol binnen STEAM Limburg. 
Dit betekent de buitenwereld 
naar binnen halen, maar ook 
andersom. STEAM Limburg is 
hierin de verbinder en organiseert 
vraaggestuurd projecten en 
activiteiten samen met het onderwijs, 
bedrijfsleven en andere partners.

2 Projecten  
& activiteiten

De context waarin kinderen 
opgroeien speelt een belangrijke 
rol binnen STEAM Limburg. 
Dit betekent de buitenwereld 
naar binnen halen, maar ook 
andersom. STEAM Limburg is 
hierin de verbinder en organiseert 
vraaggestuurd projecten en 
activiteiten samen met het onderwijs, 
bedrijfsleven en andere partners.

4 Monitoring

De context waarin kinderen 
opgroeien speelt een belangrijke 
rol binnen STEAM Limburg. 
Dit betekent de buitenwereld 
naar binnen halen, maar ook 
andersom. STEAM Limburg is 
hierin de verbinder en organiseert 
vraaggestuurd projecten en 
activiteiten samen met het onderwijs, 
bedrijfsleven en andere partners.

Voor een uitgewerkt overzicht van 
bijbehorende resultaatverwijzingen 
verwijzen we naar Bijlage 
Activiteitenplan: Met volle kracht 
vooruit d.d. 1 juli 2021. 
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STEAM Limburg ging van start in de 
coronapandemie. Dit heeft gevolgen gehad 
voor de uitrol van het programma. Zo konden 
fysieke activiteiten een tijd niet doorgaan: 
W&T-onderwijs voor kinderen in de klas of 
op locatie waren niet mogelijk, wat eveneens 
gold voor inspiratiesessies voor leerkrachten 
en bezoeken aan bedrijven. Het direct 
contact van kinderen en leerkrachten met 
wetenschap en technologie verwaterde. En 
dat is juist belangrijk: zélf ervaren hoe een 
soldeerbout werkt of ontdekken hoe je robot 
programmeert. 

Dit heeft ons flink teruggeworpen wat betreft de 
implementatie van W&T-onderwijs in Limburg. 
Aan de andere kant heeft corona ons ook wat 
opgeleverd. Door de fysieke beperkingen heeft 
digitale geletterdheid versneld een prominentere 
plek in onze programma’s gekregen. Denk 
aan het ondersteunen van leerkrachten bij het 
lesgeven via Teams en Zoom. 

Impact coronapandemie3.3 De pandemie heeft gevolgen gehad voor de uitrol van het programma.  

Nu fysiek onderwijs weer mogelijk is, 
pakken we de draad op en zetten we vol in 
op inspireren zodat W&T onderwijs op de 
agenda blijft van het PO- en VO-onderwijs 
en onze kinderen de juiste vaardigheden 
ontwikkelen voor de banen van de toekomst. 
Hier in Limburg, hier in de Euregio. 

En nu door...3.4 We pakken de draad weer op.

Bijlagen
 
Algemeen (voor alle regio’s)
• Bijlage Bidbook ‘Met volle kracht vooruit’ 
• Bijlage Activiteitenplan: Met volle kracht 

vooruit d.d. 1 juli 2021. 
• Bijlage Convenant STEAM Limburg 

Specifiek voor Midden-Limburg
• Deelnemende scholen programmeren en 

coderen Midden-Limburg 

Specifiek voor Zuid-Limburg
• Bijlage Deelnemende Scholen STEM-II
• Bijlage Opbrengsten OnderwijsMonitor
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De nieuwsgierigheid van nu, is de ontdekking van morgen.


