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WORKSHOPS
Stoom je leerlingen klaar voor STE(A)M

Creamus biedt creatieve stoomsessies aan voor klassen uit de eerste graad. In 
twee tot drie stomende lesuren inspireren crazy kunstenaars en weirdo weten-
schappers hen om creatief aan de wereld te sleutelen.  
Jouw STE(A)M-school vindt vast een thematische stoomsessie op maat.

Op vraag past Creamus de inhoud en duur van de stoomsessies aan. 
We bekijken samen wat je school nodig heeft. 
De creatieve mussen van Creamus houden de eindtermen voor techniek voor ogen. 
Ze rekenen een prijs tussen 170 – 230 euro per dagdeel aan, afhankelijk van de 
vraag.

Waarom is de A in STE(A)M  belangrijk?

Steeds meer scholen nemen het muzische domein van de Arts mee op in hun logo: 
STEAM. Er zijn immers duidelijke raakvlakken tussen STEM-onderwijs en kunst- en  
cultuureducatie. 

Zowel wetenschappelijke als artistieke processen vertrekken vanuit een waarneming. 
Die roept vragen op bij de leerling en prikkelt om op onderzoek te gaan. Leerlingen  
bijten zich vast in een levensecht probleem door te experimenteren, ontwerpen en 
creëren. Zo formuleren ze antwoorden op die vragen. 

STEM en A versterken elkaar in dit onderzoeksproces. Ze scherpen 21ste-eeuwse  
vaardigheden als probleemoplossend en kritisch denken aan. Dankzij STEAM bouwen  
leerlingen wetenschappelijke, technologische, wiskunde én artistieke inzichten op. 



        Stoomsessie • Van keukengarde tot klutsrobot 

         Een sessie waarin leerlingen vorm en techniek door elkaar klutsen. 
Crazy kunstenaars en weirdo wetenschappers tonen ons verrassende vormassoci-
aties. Leerlingen krijgen de vrijheid om technisch te experimenteren met diverse 
materialen en technieken, om zo een nieuwe vorm te assembleren. 
Leerlingen doen aan recycling en upcycling van oud keukenmateriaal door te 
zagen, boren, plooien en plakken. Alle gekheid op een broodplank. 
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Kies een stoomsessie
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       Stoomsessie • Buiten de lijntjes 

         Een sessie waarin leerlingen een probleem op hun bord krijgen en 
buiten de lijntjes leren kleuren. We associëren vanuit beelden van kunstenaars en 
wetenschappers en ervaren spelenderwijs de basisvaardigheden van creatief 
denken. Leerlingen gaan met foto’s, natuursprokkels en spullen aan de slag. 
Ze dichten hen wetenschappelijke namen en dito eigenschappen toe. 
Deze stoomsessie mixt (samen)spel, fantasie en experiment. Leerlingen leren ook 
technische drempels overwinnen. Elke beperking is een nieuwe uitdaging.



3        Stoomsessie • 3D papierkunst 

         Een sessie waarin leerlingen hun boekje te buiten mogen gaan. 
Ze ontdekken de kracht van papier, houtvezels en karton. Papierarchitecten tonen 
hen hoe ze zelf de fysische wetten van spanning, draagkracht en druk kunnen tar-
ten. Leerlingen experimenteren met papier in al zijn vormen. Gaan de competitie 
aan met brugconstructies. En zien hoe kleine 3D-opdrachten iets groot worden. 
Op papier werkt het, kijken wat de praktijk zegt.

Bijscholing voor STE(A)M-leerkrachten

Creamus stoomt leerkrachten en techniekcoachen klaar voor het STE(A)M-school-
jaar. Alleen wie out-of-the-box-denkt, kan ijzersterk STEM-onderwijs aanbieden. 
In deze bijscholing halen leerkrachten kracht uit experimenten in de praktijk.  
Na deze sessie durft iedereen (een beetje meer) buiten zijn eigen vak kijken. 

Wat is de bijscholing?
• doelgroep leerkrachten eerste graad secundair onderwijs 
• duur: 3 uren
• kostprijs: 350 euro 

 
Hoe school je leerkrachten bij?  

Leerkrachten in het STE(A)M-onderwijs moeten, meer dan hun collega´s, buiten de lijntjes 
durven kleuren. Creamus versterkt het out of the box denken. We beleven samen een snelle 
versie van de Stoomsessies voor STE(A)M-leerlingen, en houden daarbij een theoretisch kader 
van creatieve vaardigheden voor ogen. Kunstenaars en wetenschappers inspireren ons om  
creatief aan de wereld te sleutelen. Door verbanden te leggen met specifieke vakkennis oogst 
de groep leer-effect. De ‘techniek’eindtermen slingeren als een rode draad door de sessie.  


