
SPECIAAL VOOR VAKDOCENTEN 

UIT HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

EN BOVENBOUWLEERKRACHTEN 

UIT HET PRIMAIR ONDERWIJS

NATIONALE
STEAM-DAG

INSCHRIJVEN EN PROGRAMMA
OP HEUTINK.NL

Woensdag 12 oktober 2016
Miele Experience Center

14.00-16.30 uur óf 17.00-20.00 uur

Schrijf u in op heutink.nl 
en kies zelf welk tijdstip 
voor u het beste uitkomt!

De Nationale STEAM-dag wordt georganiseerd door

Kom op Inspiratie, activiteiten, proefjes, 
workshops en productdemonstraties

STEAM

14.00-16.30 uur óf 17.00-20.00 uur

Save the date!



Internationaal is het een veelgehoorde en gevestigde term 

binnen het onderwijs, maar in Nederland staat STEM nog in 

de kinderschoenen. STEM staat voor Science, Technology, 

Engineering en Mathematics en sluit naadloos aan op de 21st 

century skills. Hoe dicht technologie en kunst elkaar kunnen 

versterken wordt duidelijk uit de wereldwijde evolutie van  

STEM naar STEAM, waarbij de A van Arts wordt toegevoegd.

 
NATIONALE STEAM-DAG

Wilt u meer weten over thema’s als maken, programmeren, onderzoekend  

& ontwerpend leren, virtual reality en nieuwe media? Quest en Heutink  

organiseren gezamenlijk de eerste Nationale STEAM-dag voor vakdocenten  

uit het voortgezet onderwijs en bovenbouwleerkrachten uit het basis- 

onderwijs. Dagvoorzitter Thomas Hendriks (hoofdredacteur Quest) leidt  

u door een inspirerend programma vol prikkelende lezingen, interactieve 

workshops, stevige stellingen en nieuwe inzichten op het gebied van  

wetenschap, techniek en kunst in het onderwijs. En ondertussen kunt  

u genieten van live cooking!

Wanneer
Woensdag 12 oktober 2016
14.00-16.30 uur óf 17.00-20.00 uur
Schrijf u in op heutink.nl en kies zelf  
welk tijdstip voor u het beste uitkomt!

Dagvoorzitter 
Thomas Hendriks (hoofdredacteur Quest)

Locatie
Miele Experience Center 
De Limiet 2, 4131 NR  Vianen

Houd voor meer informatie over het  
exacte programma en de workshops  
heutink.nl in de gaten.  

Vroegboekvoordeel  
Schrijf u nog voor het einde van dit schooljaar in via heutink.nl
en u ontvangt uw toegangsbewijs t.w.v. € 50,- gratis.

Programmeren

Live
cooking

Lego®
Education

Robotica

Smart
learning

Gamification

Onderzoekend en 
ontwerpend leren Kunst &

nieuwe media

VAN STEM 
NAAR STEAM

De Nationale STEAM-dag wordt georganiseerd door


