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secundair onderwijs

Cool met spoelen (1e, 2e, 3e graad)

02/02/2018 - 10u tot 13u 
STEM-OPLEIDING
Creëer een uitdagende STEM-workshop met de basisprincipes van elektromagnetisme en 
geluid.
Tijdens de workshop Cool met spoelen ga je praktisch aan de slag met inhoud 
(elektromagnetisme) en de leefwereld van de jongeren (muziek).
We maken samen een goedkope luidspreker met huis-, tuin- en keukenmateriaal en laten 
een draadje dansen op het ritme van de muziek.

Opleiding Gejaagd door de wind
(lager 1e, 2e, 3e graad en 1e graad secundair)

20/03/2018 - 13u tot 15u30 
STEM-OPLEIDING
Krijg inzicht in de werking van de windmolen en experimenteer met je eigen windturbine: 
ontwerp zelf zo efficiënt mogelijke wieken voor je windmolen!

Opleiding Ingenieur vanaf 13 jaar (1e graad)

Vernieuwd materiaal
24/01/2018 - 10u tot 13u 
STEM-OPLEIDING
STEM vanuit de leefwereld van het kind? Laat je leerlingen denken als echte ingenieurs! 
Na IR13 zal je je leerlingen laten goochelen met logische poorten. Gemanipuleerde LEGO-
treinen volbrengen opdrachten die eerst door hen zijn geschematiseerd. Ontwerpen, 
implementeren, bijsturen, opnieuw proberen ... de echte vaardigheden van een goede 
ingenieur.

Opleiding Van techniek tot STEM
(lager 1e, 2e, 3e graad en 1e graad secundair)

30/11/2017 - 13u tot 15u30 
STEM-OPLEIDING
Ook in het basisonderwijs evolueren we stilaan naar STEM. Hoe kun je wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde aan bod laten komen in je activiteiten of hoe maak 
je van een techniekactiviteit een goede STEM-activiteit?

secundair en lager o
nderwijs



kleuteronde rwijs

Raadpleeg op de website zeker ook ons aanbod 
voor schoolteams en studenten lerarenopleiding!

Meer informatie en inschrijven

RVO-Society vzw
Kapeldreef 75 - 3001 Heverlee
016 28 10 64
info@rvo-society.be
www.rvo-society.be

Locatie

Hogeschool Artesis Plantijn
Campus Spoor Noord
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen

NIEUW: Opleiding Kamishibai (kleuter)

29/03/2018 - 09u30 tot 15u30
STEMOPLEIDING
In deze workshop maak je je eigen kamishibai - een Japanse vertelkast- om, vertrekkende 
van een verhaal, een technisch of wetenschappelijk probleem aan te brengen. 

De kamishibai is een Japanse vertelvorm. Er wordt een kastje bij gebruikt, dat je het 
best kan vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje passen tekeningen op 
A3- formaat. Elke tekening geeft een scène van een verhaal weer. De verteller verschuift 
de prenten zoals in een trage tekenfilm en vertelt ondertussen het verhaal. Vertrekkend 
vanuit deze originele en praktische manier van verhalen vertellen voor een groep kinderen, 
brengen we de kinderen een aantal echte STEM-uitdagingen aan. Een verhaal of een 
prentenboek is immers één van de ‘Zes aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’.

Tijdens de opleiding maakt ieder in de voormiddag zijn/haar kamishibai. In de namiddag 
gaan we hiermee aan de slag om – al van in de kleuterklas- met STEM te beginnen. 
Vijf verhalen én je eigen kamishibai zijn het vertrekpunt om zelf deze technische of 
wetenschappelijke experimenten aan te pakken.

Je kamishibai én de prenten van de vijf verhalen neem je na de opleiding mee naar de 
klas.

lager onderwijs
Opleiding Mijn klas vol elektriciteit
Knappe Knutsels (1e - 2e - 3e graad)

25/01/2018 - 13u tot 15u30
In de lagere school kan de elektrische stroomkring aan bod komen in elk leerjaar en in 
binnen elk thema.  
Met deze workshop geven we graag alle leerkrachten een keuze aan praktische 
toepassingen met stroomkringen, die gemakkelijk te vertalen zijn naar de thema’s die in 
de klas aan bod komen.  Na de uitgave ‘De stroomkring 30x anders’ werd een knutselset 
‘Knappe knutsels’ uitgewerkt met 10 nieuwe ideeën.


