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STE(A)M in onderwijs
ondervindingen
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Integratie in curriculum 
complex in bestaande leerlijnen

Horizontale integratie
beperkte hergebruik leermiddelen

Technologische ontwikkeling
zeer snelle veranderingen

Zelfstandig innovatief leren
complex door verspreide kennis

Kennis leerkrachten
steeds hogere verwachtingen

Groot aanbod leermiddelen
verschillende UX voor zelfde concepten

Afstemming industrie
beperkte afstemming op noden bedrijven



B.MKR STE(A)M 
doelen
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Jongeren de middelen geven om zich klaar te stomen voor de tech-race van morgen  

De technologie-drempel verlagen voor zowel jongeren als onderwijzers

Industrie en onderwijs dichter bij elkaar brengen  



• Up-to-date aanbod

• Overal en altijd beschikbaar

• Afgestemd op noden van 

scholen en bedrijven

• Plug-and-play

• Up-to-date aanbod 

• Ondersteuning digitale 

leeromgeving

• Leerlijn aangepast op 

doelstellingen en context

• Duurzaamheid centraal

• Ondersteuning digitale 

leeromgeving

• Up-to-date aanbod 

• Hybride aanpak 

• Professionele leermiddelen 

en begeleiding
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Digitale leeromgeving Innovation space STE(A)M op maat Buitenschoolse projecten

B.MKR STE(A)M 
4 pijlers



Up-to-date & gebruiksvriendelijke

digitale leeromgeving
Een STE(A)M leeromgeving voor leerlingen

afgestemd op de noden van scholen en bedrijven

Centrale kennisdatabank 

vol met howto filmpjes en 

uitdagende STE(A)M sessies

Persoonlijke toegang 
per leerling

Up-to-date aanbod 
afgestemd op noden van 

scholen en bedrijven
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Digitale leeromgeving

https://bmkr-steam-online.teachable.com/

Generieke sessies 

STE(A)M sessies uit te voeren 

met verschillende leermiddelen
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STE(A)M op maat

Leerlijn met focus op

Optimaal hergebruik en continuïteit

Herkenning en herhaling 

aangepaste gebruikersinterfaces voor 

optimale herkenning en herhaling 

(kleur, vorm, tekst,…)

Leerlijn continuïteit

afstemmen van de leermiddelen om 

kennisdrempel te verlagen

Hergebruik

Hergebruik van beschikbare 

leermiddelen door aangepaste firmware
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STE(A)M op maat

Leerlijn met focus op

Optimaal hergebruik en continuïteit

Makecode mBlock/Micropython Python/C++



8

STE(A)M op maat

Leerlijn met focus op

Optimaal hergebruik en continuïteit
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STE(A)M op maat

Leerlijn met focus op

Optimaal hergebruik en continuïteit
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STE(A)M op maat

Leerlijn met focus op

Optimaal hergebruik en continuïteit
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STE(A)M op maat

Gebruikersinterface afgestemd op

kennisgraad, onderwerp, doelstellingen

Web-gebaseerde programmeer interface

Blok-gebaseerde programmeer interface – Leergraad 1

Blok-gebaseerde programmeer interface – Leergraad 2



B.MKR firmware
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Projecten afgestemd op

beginsituatie, onderwerp en doelstellingen

Slimme boerderij

Robotica

Rocket engineering

Project 

onderwerpen

Samenwerking makers/bedrijven

voor andere onderwerpen

STE(A)M op maat

B.MKR firmware

Hergebruik van beschikbare middelen



Innovation space
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Een volledig uitgeruste

Innovation space op school

Plug-and-play

Gebruiksklaar, geen zorgen rond 

materiaal of onderhoud
Up-to-date

groot aanbod aan professionele leermiddelen, 

afgestemd op de laatste technologische trends

Digitale leeromgeving

Ondersteund door het online leerplatform, 

vol met howto filmpjes en kant en klare 

STE(A)M sessies

Verschillende inter-school 

competities



Buitenschoolse projecten
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Buitenschoolse projecten als

aanvullend STE(A)M aanbod
STE(A)M activiteiten in lijn met de leerdoelen 

Hybride karakter

Projecten kunnen zowel online, 

offline als blended gevolgd 

worden

Professionele begeleiding
per leerling

Actuele en uitdagende thema’s

afgestemd op noden van scholen en 

bedrijven
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Roadmap

STE(A)M opleidingen

op maat

Opbouw

Makerspace 

Opstart 

digitale leeromgeving

Ontwikkeling

STE(A)M interfaces

Opstart 

Innovation space

Opstart 

buitenschoolse projecten

2019 2021 2022 2023



Contact

www.bmkr.be 

+32 468/17.73.40

bva.bmkr@gmail,com

https://bmkr-steam-online.teachable.com/


