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7 Guidelines for Building a STEAM Program

❏ AVOID THE "TRADITIONAL PULL"
❏ GIVE IT TIME
❏ MAKE COLLABORATION A PRIORITY

❏ DON'T SET IT IN STONE
❏ START SMALL
❏ DON'T START FROM SCRATCH

❏ DON'T UNDERESTIMATE THE NEED TO TRAIN TEACHERS



Creatief Proces: 3 blokken over 7 stappen
❏ Startfase

❏ Beschrijven: focus ontwikkelen rond het gegeven 
probleem/opdracht

❏ Divergentiefase
❏ Analyseren: details exploreren  en eerste keuzes  

maken 

❏ Begrijpen: je eigen maken van het probleem. 

Ontdekken en ontwikkelen van betekenis en inzicht

❏ Convergentiefase

❏ Begrijpen: je eigen maken van het probleem. 

Ontdekken en ontwikkelen van betekenis en inzicht

❏ Maken:  kennis toepassen en creëren

❏ Presenteren: deel het project en je kennis met 

anderen

❏ FeedBack
❏ Evalueren: anderen beoordelen het werk

❏ Reflecteren:  zelf je werk beoordelen en leren uit de 

ervaring. 



A: Productcriteria:
 
  1: Zichtbaar maken van de intentie/ bedoeling in het werk
 
  2:  Functie & Vormgeving (vormaspecten/functionaliteit)
 
  3: Materiaal en Techniek (technische vaardigheden)
 
  4: Eindwerk & Presentatie
 
  5: Logboek: (vormgeving, onderzoek, ...) 

A: Productcriteria:
 
  1:
 
  2:
 
  3:
 
  4:
 
  5:

B: Procescriteria:
 
  6: Onderzoek (Doorzettingsvermogen in het proces)
 
  7: Inventiviteit (Verbeeldingsvermogen en het durven nemen van 
risico)
 
  8: Het kunnen hanteren van modellen (Leren van anderen)
 
  9: Capaciteiten t.a.v. Zelfevaluatie (Je eigen sterke en zwakke 
punten kennen)
 
10: Logboek: inhoud (niveau/diepgang in procesbeschrijvingen)
 

B: Procescriteria:
 
  6:
 
  7:
 
  8:
 
  9:
 
10:

Fiche voor Evaluatie/Beoordeling van Product & Proces



Fiche voor Evaluatie/Beoordeling van het Creatieve process  (1)

Het creatieve proces: sterkte/zwakte analyse:
 

Het creatieve proces: voorbereiden
FASE1: Brainstormen over onderwerp = 
divergent denken & actief zoeken & 
analyseren wat je probleemstelling is en 
eigenlijk overal: ook in je eigen 
omgeving veel ideeën noteren in je 
logboek (ook tussentijds dus niet alleen 
in de lessen )

Voorbereiding:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt         

  □            □           □             □           □
Brainstormen:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
 

Het creatieve proces: je eigen maken 
van het probleem + uitbroeden
FASE 2: Alle mogelijke ontwerpideeën op 
papier zetten: schrijven, tekenen, 
collages maken enz. enz. Op inspiratie 
moet je niet wachten, maar je moet die 
actief zoeken. In deze fase van het 
proces moet je gemotiveerd zijn. Je 
moet veel verschillende uitgewerkte 
ontwerpplannen hebben in je logboek bij 
de tussentijdse beoordeling.

Ontwerpproces:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Ontwerpproducten:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Motivatie/aandacht:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □

Dit evaluatiemodel is gebaseerd op het onderzoek van Professor Lars Lindström in ‘Criteria for assessing 
student performances in the Visual Arts’ – Stockholm Institute of Education, dept. of Viual Arts, Drama, 
Physical education, Music.  



Evaluatie/Beoordeling van het Creatieve process  (2)

Het creatieve proces: inzicht
FASE 3: Van de ideeën, kies je de 3 beste 
ideeën die je verder gaat onderzoeken. 
Daarvoor ga je snelle schetsen maken (voor 
de vorm) je gaat proeven doen voor 
materiaal/constructie/ techniek en kleur 
(niet arbeidsintensief maar snelle proeven)
Je blijft kijken naar wat er uit je handen 
komt
Je blijft denken over de beste manier om het 
idee te visualiseren  - noteren in je 
logboek!!!
Je blijft zoeken naar nieuwe ideeën of 
invalshoeken die je op zou kunnen nemen in 
je ontwerp.

Inzicht in eigen beeldend werk:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Inzicht in eigen creatieve proces:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Inzicht in eigen planning:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
 

Het creatieve proces: verificatie en 
elaboratie
FASE 4: Dan stel je vast wat het beste 
ontwerp is: aan welke eisen moest het 
ontwerp voldoen en je bepaalt of dit ook 
echt het beste ontwerp is dat je kunt maken 
of dat er toch nog verbeteringen in moeten 
komen. Het beste ontwerp ga je verder 
uitwerken. Dit kost veel tijd, zorg dat je nu 
een goede planning maakt waarin je 
tegenvallers opneemt. Neem extra tijd om 
alles goed af te werken en om het goed te 
presenteren.

Inzicht in criteria voor beste ontwerp:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Inzicht in uitvoering van het product:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt        

  □            □           □             □           □
Inzicht in planning van het proces:
Is heel goed    Is goed     is voldoende    kan beter   aandachtspunt         

  □            □           □             □           □
 



DE 12 KWALITEITEN VAN EEN MAKER

❏ SPEELS

❏ DOENER

❏ GROEI GERICHT

❏ GEEFT NIET OP BIJ TEGENSLAG

❏ INSPANNING IS DE WEG TOT 

MEESTERSCHAP

❏ OPEN VOOR KRITIEK

❏ ITERATIEF

❏ INTRINSIEK GEMOTIVEERD

❏ RESPECTVOL

❏ GEPASSIONEERD

❏ SAVVY (praktisch gebruik van 
gezond verstand)

❏ SAMEN: “WIJ” ZIJN SLIMMER 
DAN “IK”



DE 10 STE(A)M TALENTEN

Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Het Beroepen Huis i.s.m. Plantijn Uitgeverij. Ontstaan door de 
vergelijking van meer dan 30 methodieken en aanpakken. 



I have not failed. 
I've just found 10,000 ways that 
won't work. 

Thomas A. Edison

What I hear I forget, 
what I see I remember, 
what I do I understand. 

Confucius 


