
“Veel vliegen* in één klap – probleemoplossend denken in de klas” 

*Vliegen= Eindtermen STEM & digitale vaardigheden & computationeel denken  

We voorzien 2 interactieve dagen met de mogelijkheid, dat er gedifferentieerd kan gewerkt worden. 

Programma dag 1: 

• Eenvoudige problemen gericht op de leraar (klas-, vak-, of leerling-gerelateerd probleem) 

− Hoe pak je dit zelf aan in de klas? 

− Hoe kan de computer hierbij helpen? 

− Hoe kan dit jou helpen als leraar om leerlingen (verschil D/A en A) te helpen bij 

eenvoudige problemen? 

Programma dag 2:  

• Complexe problemen  

− Hoe moeten jouw leerlingen omgaan met complexe problemen? 

− Leerlijn van eenvoudige problemen tot moeilijke problemen. 

− Veel vliegen in één klap! Probleemoplossend denken in STEM-projecten, digitale 

vaardigheden en computationeel denken. 

• Parallelle miniworkshops  

Voor degene die interesse hebben kan er parallel deelgenomen worden aan een workshop rond 

sociale robot, escaperoom, evaluatie.  

Op het einde van de 2 dagen, heb je voldoende kennis en informatie verworven om: 

• op een gestructureerde manier om te gaan met problemen in de dagdagelijkse klaspraktijk. 

• de computer in te schakelen en zo te werken aan de eindtermen voor digitale vaardigheden 

van de leerlingen.  

• kansen te benutten om aan de eindtermen rond computationeel denken op het niveau van 

je leerlingen te werken. 

• En maak je deel uit van een lerend netwerk, van leraren die werken rond eindtermen STEM 

& digitale vaardigheden en computationeel denken. 

Praktische zaken 

Voor wie? leraren uit de 2de en 3de graad van de dubbele finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt 

Waar? Thor Central te Genk 

Wanneer? dinsdag 26.04.2022 & woensdag 11.05.2022 van 9u00 tot 16u00. 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 22.04.2022. 

Er kunnen maximaal 15 deelnemers inschrijven. Vanaf 5 deelnemers kunnen we aan de slag.  

Deelname is gratis, maar niet kosteloos. Indien je niet komt opdagen, rekenen we de reële kostprijs 

aan. 

 

 

 



Vergeet je voorbereiding niet! 

We vertrekken van jouw concrete problemen die klas-, vak-, of leerling-gerelateerd zijn. Maak het 

niet te moeilijk, we willen vertrekken vanuit ieders ervaring.  Geef dus een korte beschrijving waar je 

concreet rond wil werken. Dit bezorg je ons per mail voor 22.04.2022 aan 

liesbeth.schraepen@rtclimburg.be  

Moest je nog vragen hebben dan mag je Liesbeth steeds contacteren, met plezier helpt zij je verder, 

0473 86 15 68.  
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