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STEAM je team!
Waarom? 

Stimuleer en train creativiteitTrain je rechter hersenhelft!

Creativiteit aan regels onderwerpen is nuttig want: 

❏ het geeft focus aan jouw denken, 
❏ het stelt je in staat om je afzonderlijk te concentreren op de verschillende fases.

DIVERGENTIE CONVERGENTIE
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Hoe?
Probeer Onderneemm Prototype dUrf Plezier

STEM challenges
Opdrachten om denkstijlen te trainen en/of ontdekken.

● Analytisch denken
● Creatief denken
● Praktisch denken

question like a scientist 

design like a technologist 

build like an engineer 

create like an artist 

deduce like a mathematician 

– and – 

play like a kid.



De 3 bouwstenen van onze collectie aan 
uitdagingen

1. Intelligentie en leren
2. Ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden
3. Samenwerken

1. Intelligentie en leren
Het draait vooral rond Mindset.
(We steunen op de theorie van  Dweck C. en Gardner H. met invloeden uit Design thinking & 
Prototyping)

Enkele sleutelwoorden
● Talent
● Inspanning
● Fouten
● Doorzetten
● UItdaging
● Krietiek
● Succes

2. Ontwikkelen
Stress en chaos horen erbij!
Leren om grenzen te verleggen en leren omgaan met tegenslag en kritiek

3. Samenwerken
Het gaat erom dat ze leren of ervaring opdoen om al hun verschillende ideeën SAMEN om te 
zetten in een effectieve werk-strategie, zodat eventueel een resultaat bereikt kan worden.

Belangrijk om te weten
Bij een eerste workshop is de bedoeling om enkel kennis te 
maken met het concept en de mogelijkheden. Een open geest 
en de bereidheid om te leren worden verwacht. 

Een reeks al dan niet geïntegreerd in het standaard 
klas-curriculum is bedoeld om te oefenen (trainen) met wat men 
over de werking van het brein en het leren kan/wilt leren. 
Bij een reeks zijn fiches voor  voor/na gesprekken met de 
leerlingen en observatie tijdens het werken voorzien. 

10 STE(A)M 
TALENTEN

Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd 
door Het Beroepen Huis i.s.m. 
Plantijn Uitgeverij



Durf structuur los te laten!
Als het natuurlijke proces van de kinderen het uitgangspunt is dan moet er ruimte 

zijn voor een rommelig proces dat meer op gevoel werkt.

6 kern elementen van een STE(A)M-les

1. Focus op een echt probleem/opdracht  

2. Als leidraad: engineering design proces

3. Hands-on en open-ended onderzoek

4. Teamwork

5. Wiskundige en wetenschappelijke concepten worden nauwkeurig 

toegepast. 

Best case scenario: ART!   STEM wordt STEAM.  Kunst en esthetische waarden zijn cruciaal in 

product design. Teams willen aantrekkelijke producten.  

6. Meerdere antwoorden mogelijk, falen is noodzakelijk om te leren

Voorbeeld

STEM activiteit STEAM Design Challenge: 

 Werk in team. 

Maak een kinetische 
kunstwerk dat in de wind kan 
bewegen. 

De structuur moet passen op 
een speelplein voor kinderen 
en jongeren tussen de 5 en 14 
jaar

Kinetische Wind Sculpturen

Kunstwerk in beweging is 
hypnotiserend en vraagt kennis en 
toepassing van technologie en 
wetenschap om gerealiseerd te 
worden, alsook , en niet het minst 
belangrijk, een artistieke mindset. 

Kinetic = Beweging 

Engage & persist, envision, express, 
observe, reflect, stretch & explore. 



               WAT? 

Voorbeelden van 

STEAM Design Challenges 

 

 
Engage & persist, envision, express, 
observe, reflect, stretch & explore. 

Aan de slag met low cost materiaal  om de talenten te trainen zoals in de uilen 
talenten kaartjes

Beker challenge
Bouw een pyramide met bekers

Gebruik enkel het voorziene 
gereedschap om de bekers te 
verplaatsen. 

2 minuten om materiaal klaar te liggen
12 minuten voor de uitdaging

Ben je klaar? Observeer dan de andere teams in stilte.
Of probeer challenge #2 

Niemand mag de bekers aanraken met de handen of andere delen van het 
lichaam, ook als een beker valt! 

Rollen
● Materiaal verzamelaar 1  verzamelt materialen 

voor haar/zijn team 
● Materiaal verzamelaar 2 ruimt op aan het einde 
● Starter zet bekers in begin positie (2 rijen)
● Reporter vertelt over de moeilijkheden en 

successen van haar/zijn team 

Materiaal
● 10 bekers
● 1 elastiek
● 4 touwtjes

 

Regels

1. Teams van 4 personen
2. Elk lid van je team houdt een 

touwtje vast van het gereedschap.

Maak het uitdagender!



Marshmallow challenge

 18 minuten

Bouw een spaghetti-toren die een marshmallow kan houden

➢ Hoogste vrijstaande bouwwerk wint!

Enkel materialen in de kit mogen gebruikt worden.  
Je hoeft niet alles te gebruiken

Regels.

1. 20 spaghetti stokken
2. 1m schilderstape
3. 1m touw
4. 1 marshmallow
5. marshmallow moet in 1 stuk bovenop geprikt worden
6. de toren moet zonder steun kunnen staan
7. geen hulpmiddelen (scharen...) toegelaten 

Bouw een toren, bouw een team

Rietjestoren challenge

     18 
minuten

Bouw een toren die een tennisbal kan houden

➢ Hoogste vrijstaande bouwwerk wint!

Enkel materialen in de kit mogen gebruikt worden.  
Je hoeft niet alles te gebruiken



Regels.

1. 20 rietjes
2. 1m schilderstape
3. 1 schaar
4. 1 tennisbal
5. tennisbal moet op zijn geheel bovenop geplaatst 

worden
6. de toren moet zonder steun kunnen staan
7. geen extra hulpmiddelen (lijm, touw, ...) toegelaten 

Bouw een toren, bouw een team

Maak een baan voor een balletje op tafel. 

Zorg dat het balletje er precies 7 seconden over doet 
van begin (loslaten) tot einde (van de baan afrollen)

     18 minuten

➢ Je mag de bal of de baan niet meer aanraken zodra de bal beweegt 

Ballenbaan van 7 
seconden

Regels.

1. A4 papier
2. 15cm plakband
3. 1 schaar
4. 1 pingpongbal of knikker 
5. hulpmiddelen: schaar, potlood, stopwatch

➢ Je mag de bal of de baan niet meer aanraken zodra de bal beweegt 

DEnk creatief, denk praktisch

Ei en baksteen challenge
Kun je een ei beschermen met sateprikkers?                                

Ontwikkel en bouw een systeem dat een ei zal 
beschermen als we er een baksteen op laten vallen 
vanaf 50 cm hoogte. 

➢ Eieren die kraken falen de test. 

➢ Eieren die overleven zonder een schram slagen!    

18 minuten



Regels.
1. Enkel materiaal uit de zak is toegelaten: 

a. 1 ei (extra in noodgevallen en eventueel 1 bij eindtest)
b. 25 sateprikkers
c. 50 cm plakband
d. 10 elastiekjes
e. 1 baksteen
f. 1 zeil voor onder de test

g. 1 grote wasbak waar de test wordt gedaan

2. Hulpmiddelen: 
a. Schaar

3. Van de eieren die heel blijven, kijken we welke constructie met de 
minste middelen is gemaakt. Die wint!

DEnk Creatief, denk praktisch
Denk achterwaarts

Katapult challenge

     18 minuten

Bouw een toestel dat een balletje 
 kan laten wegschieten.

➢ Mechanisme dat het verst schiet wint!
➢ Precisie telt ook

Regels.
1. Enkel materiaal uit de zak is toegelaten: 

a. 2 index kaarten
b. 3 elastieken
c. 3 paper clips
d. 3 splitpennen
e. 3 ijslolly stokjes
f. 2 papieren bekers

g. 2 rietjes
h. 2 balletjes

2. Hulpmiddelen: 
a. schaar
b. ducktape of schilder tape (max 1 m)
c. lintmeter

Denk creatief, denk praktisch

Je hoeft niet alles te gebruiken.

Extreme Trampolines

     18 minuten

Maak een trampoline! 

Bouw een spel om objecten zo hoog 
mogelijk te doen springen (min 5 cm 
hoog).

➢ Beste trampoline wint!

figuur  is slechts één voorbeeld!



Regels.
1. Enkel materiaal uit de zak is toegelaten

a. afgieter
b. 35 elastiekjes
c. 20 sateprikkers
d. 6 binders
e. 6 paper clips
f. Stof of plastiek

g. 1 ping pong bal/ 1 springbal
2. Balletje laten vallen van een afstand tussen de 20 en de 50cm boven je 

constructie. 
(Probeer eventueel ook andere afstanden, noteer wat het best werkt.)

3. Hulpmiddelen
a. schaar
b. schilderstape (max 1 m)
c. lintmeter

Think Logically & practically

Je hoeft niet alles te gebruiken.

ElektroSpel Challenge 
Maak een “buzzer” spel: 
  Bouw een spel dat magneten en een buzzer bevat

 

➢ Het leukste spel wint!

De magneten moeten worden gebruikt om het circuit te sluiten.

figuur  is slechts één voorbeeld!

    18 
minuten

Regels.
1. Enkel materiaal in de zak is toegelaten 

a. aluminium folie
b. dun karton (zoals Kellog’s dozen)
c. 12 paper clips
d. 1 tennisbal
e. 1m touw
f. duck tape

g. 2 magneten
h. 2 A4 blaadjes
i. 1 buzzer
j. elektrische draad (gestript)

k. batterijhouder + batterij

Het is de bedoeling dat je spel een duidelijk win of verlies situatie heeft. 
Anderen moeten je spel kunnen spelen.

2.    Hulpmiddelen: 
a. schaar
b. schilderstape (max 1 m)
c. potloden
d. papier

Je hoeft niet alles te gebruiken.

ElektroSpel Challenge 
II

     2x18 
minuten

Maak een spel waarbij de speler een bal gebruikt om 
een buzzer te laten aangaan 
  

 
➢ Het leukste spel 

wint!

Enkel materialen in de kit mogen 
gebruikt worden.  Je hoeft niet alles te 
gebruiken

de bal moet worden gebruikt om een zelf bedachte schakelaar te 
activeren en zo het circuit te sluiten

figuur is
 slechts één 

voorbeeld!



ElektroSpel Challenge 
III

     2x18 
minuten

Maak een quiz-elektro spel:  
bij de juiste combinatie van vraag en antwoord gaat er een lichtje  
branden 
  

 

➢ Het leukste spel 
wint!

Enkel materialen in de kit mogen 
gebruikt worden.  Je hoeft niet alles te 
gebruikenfiguur is

 slechts één 

voorbeeld!

ElektroSpel Challenge 
IV

     2x18 
minuten

Maak een interactieve mini-robot 
knutsel een robotje dat tenminste 2 vormen van energie bevat: 
elektrische en mechanische energie
  

Enkel materialen in de kit mogen gebruikt worden.  
Je hoeft niet alles te gebruiken

figuur is
 slechts één 

voorbeeld!

➢ Het leukste spel 
wint!

Even stilstaan
❖ Werd iemand of iedereen gefrustreerd tijdens de activiteit ? Zo ja, hoe werd het ermee omgegaan ?

❖ Wat heb je geleerd over jezelf of anderen?

❖ Waarom was teamwork zo belangrijk voor deze activiteit ?

❖ Wat is er zo moeilijk over teamwork ?

❖ Wat denk je dat je bijdrage aan het team was? 

❖ Wat zijn sommige vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen  samenwerken?

❖ Vond je de activiteit leuk? Waarom?

❖ Hoe zou je wat je geleerd hebt kunnen gebruiken buiten dit spel? 

❖ Vond je de activiteit gemakkelijk? Waarom?

❖ Hoe ben jij met je team te werk gegaan? 

➢ Test area klaar maken

➢ Wat hebben al deze dingen … gemeenschappelijk? (dingen die gerelateerd (kunnen) zijn aan jullie opdracht)

➢ Denk na en noteer Ideeën (brainstorm)

➢ Bekijk mogelijkheden met de gegven materialen

➢ Prototype

➢ Test & Pas aan

➢ Wat nog? 

Nog een coöperatieve challenge idee. 

Kan je er ook een bedenken?

Schets jouw idee!



Rietjes zijn prima om ermee te bouwen!

Exploreer wiskundige begrippen 
en daag de architect in jezelf uit! 

Van platonische lichamen via Leonardo da Vinci tot design lampen!

Nog ideeën nodig? 

Surf naar 

● Simple machines challenges: http://bit.ly/2G9fBdL
● Rube goldberg challenge: http://bit.ly/2HMacGH
● Paper circuit: http://bit.ly/2u5bbzN
● Meer STEM meisjes: http://decreatievestem.be/2017-meer-stem-meisjes/
● En veel meer op het web te vinden. 

Smaakt dit naar meer? 

Neem dan contact met Prof. Dr.  M. Cristina Ciocci

mcristina.ciocci@ingegno.be

https://www.facebook.com/IngegnoMakerSpace/

www.ingegno.be --- www.decreatievestem.be

STEM
STEM is een process, een manier van denken en handelen om skills te 
ontwikkelen die nuttig zijn in alle domeinen. 

STEM is geen  “standalone 
class” maar een manier om 
opzettelijk verschillende 
onderwerpen uit 
verschillende vakken van 
het curriculum te 
integreren. 

OUT OF THE BOX

mailto:mcristina.ciocci@ingegno.be
https://www.facebook.com/IngegnoMakerSpace/
http://www.ingegno.be/
http://www.decreatievestem.be/


Racewagentjes
Hoe ver kan je raken op elastische kracht?  

 

Bouw een wagentje met wielen 
dat rijdt op elastiek. 

Wat is het verschil wanneer je 
schiet met verschillende 
elastieken? 

Op welke ondergrond rijdt de auto 
het verst? 

Hoe kun je energie omzetten 
in de elastiek? 

Gaat de auto verder als hij zwaarder of 
lichter  is? 

Wat is de invloed van de grootte van de 
wielen op de snelheid van de auto? 

?

?Experimenteer met: 

❏ Aandrijving
❏ Wielen
❏ Elastieken
❏ Ondergrond
❏ Gewicht van de 

auto

Voorwaarden 
& 

Beperkingen  

Challenge 

Extra’s

Welke auto raakt het verst? 

❏ Afmetingen
❏ Gewicht
❏ Ondergrond
❏ Materialen
❏ ...

❏ Beperkingen op tijd 

❏ Andere voertuigen dan 

een auto  mogelijk

❏ Welk voertuig rijdt het 

best volgens een rechte 

lijn
❏ ...

Dit is mijn Besluit:  

Dit heb ik onderzocht: 

Dit neem ik mee voor mijn 
finale prototype

Na deze activiteit weten de deelnemers

❏ met welk elastiek je het verst kunt 
schieten; 

❏ wat het verschil is tussen een lichte 
en een zware auto; 

❏ of de ondergrond invloed heeft op de 
afstand die de auto aflegt;

❏ wat de invloed van de grootte van de 
wielen op de afgelegde afstand is;

❏ begrip variabele  begrijpen.

Leerdoelen

❏ Verschillende elastieken
❏ Materialen om weg te 

schieten, zoals pen, propjes 
papier, kurk en watten

❏ Petflessen, karton, kartonnen 
wieltjes, rietjes, …

❏ Saté stokjes
❏ Lijm, plakband, paperclips
❏ Scharen
❏ Perforator
❏ Verschillende soorten 

ondergrond: schuurpapier, 
tapijt, een stuk linoleum, 
klinkers, asfalt …

Extra: 

❏ Kant-en-klare speelgoedauto’s 
die verschillen in grootte, 
gewicht, kleine en grote wielen, 
dikke en dunne wielen;

❏ Lego;
❏ K’NEX.

M
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Met deze opdracht kan men vijf toepassingsgebieden aankaarten: 

energie, informatie en communicatie, constructie,

transport en biochemie. 

Praktisch spreekt men over transport, energie en duurzaamheid. 

De opdracht kan  verlopen in tien stappen:

1. Motiveren: met bv. een videofragment of presentatie de proef voorstellen.

2. Oriënteren: filmpjes bekijken, experten aan het woord laten ...

3. Verzamelen: allerlei elastische en constructie materialen in de klas 
bijeenbrengen.

4. Onderzoeken: de elastische materialen testen op geschiktheid.

5. Ontwerpen: individueel een ontwerp maken en de benodigde materialen 
oplijsten.

6. Maken: individueel het voertuig met elastiekmotor  bouwen.

7. In gebruik nemen: het ontwerp/het resultaat uittesten en bijsturen.

8. Meten: bv. de afgelegde weg meten, verhouding wielen/afgelegde weg.

9. Reflecteren: samen de resultaten bespreken.

10. Tonen.

Opmerkingen


