


Wat als alle volwassenen uit je dorp of stad 
weg zijn?

Yes We Make It is een spannend STEM-
Project voor meisjes en jongens van de 

derde graad lager onderwijs.



Wat? 
STEM lessenreeks

Geïntegreerde STEM
Onderzoekend leren en Ontwerpend leren
Context
Interactie

Yes, we make it!



Voor wie?
3e graad Lager Onderwijs 

Ontwikkeld met focus op meisjes 10-12j
Verhaal: ouders zijn verdwenen, kinderen moeten in eigen 
behoeftes voorzien
STEM in reële situaties
Looks, taalgebruik, website, opdrachten, materiaal: aantrekkelijk 
voor jongens én meisjes

Yes, we make it!



Concept
Onderzoekend leren en Ontwerpend leren

STEM-challenges: 4 thema’s (Speel!, Leef!, Groei!, Zorg!)

Leerlijn: Terugkerende geïntegreerde opdrachten   
(e.g. programmeren met micro:bit) 

Opbouwende moeilijkheidsgraad om zelfvertrouwen op te 
bouwen 

Focus op groei 

Interactie: 
Groepswerk 

Presentatie van realisaties

Yes, we make it!



Concept
Ondersteuning van de leerkrachten

Handleidingen bij de opdrachten 
Zelfvertrouwen geven in STEM-onderwerpen
Achtergrondinformatie over ‘Meisjes en STEM’
Benoemen van  STEM-competenties van de 
kinderen
Traject voor deelnemende leerkrachten

Yes, we make it!



Inhoud

Computationeel denken Onderzoekend Leren Wetenschap
Elektrische stroomkring Ontwerpend Leren Media en digitale vaardigheden

Muzische vorming



Inhoud
Online omgeving https://yes.brightlab.be/
(met een publiek deel, leerkrachtpagina’s en 
leerlingenpagina’s)

Handleiding voor de leerkracht
Werkblaadjes voor de leerlingen
Online ondersteuning voor leerkrachten op vlak van STEM-inhoud
Aandacht voor gender en STEM

Yes, we make it!

https://yes.brightlab.be/


Inhoud
Educatief materiaal (box elektriciteit, box micro:bit,        
4 thema-boxen)
Gezamenlijke startsessie april ’22
2 coachingssessies van ½ dag (sept/okt ‘22 & jan ‘23)
2 individuele coachingsmomenten van ½ uur
Inschrijven vanaf januari ‘22

Yes, we make it!



LEEF!



GROEI!



ZORG!



Budget
Box elektriciteit: 120€

Box micro:bit: 180€

Thema boxen: 200€
Speel, Leef, Groei, Zorg 

Coaching traject: 150€/deelnemer

TOTAAL: 650€

Refill thema boxen: 25€/schooljaar

Yes, we make it!



Jullie doen toch 
ook mee?!
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