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STEAM 

Ahead



Wat bespreken we?

• Presentatie: concepten,

brede oriëntatie theorie & praktijk

• Input Tool



Concepten + waarom belangrijk?

• Interactie, communicatie en expressie

• Communicatieve participatie

• Samenhangend STEAM-onderwijs

Interactie, communicatie en expressie versterken in de context van 

samenhangend STEAM-onderwijs



Interactie, communicatie en expressie

• Communicatie: proces waarbij informatie wordt uitgewisseld (Merriam

Webster) 

• Interactie: wederzijdse beïnvloedend proces van datgene wat zichtbaar 

wordt tussen twee of meer actieve entiteiten / wederkerige actie of invloed 

(Arbab, 2010); Merriam Webster)

• (Creatieve) expressie: een process waarin iemand een idee tot leven brengt

of uitdrukt (in beeldende kunst, muziek, schrijven, dans, bijv.) (Credible mind).

– Creatief = produceren of gebruiken van originele en ongebruikelijke

ideeën’; Expressie= het zeggen wat je denkt of laten zien hoe je voelt in 

woorden of handelingen (Cambridge Dictionary)



Waarom interactie, communicatie en 

expressie versterken?

• Ontwikkeling wordt beïnvloed als gevolg van interactie tussen de leerling en 

de omgeving (CDS); initiëren van (sociale) interacties is een doorslaggevend 

voor ontwikkeling (vliegwiel) (Koegel & Koegel, 2006)

• Taal is de scharnier van de denkontwikkeling (Thought and Language; 

Vygotsky,1986) en een voorwaardelijke factor voor later succes (Gelijke 

Kansen Alliantie; OCW, 2017)

• Talige communicatie kan stressvol zijn; communicatie kan verbeteren door 

expressieve activiteiten (zoals de kunsten) als de noodzaak wordt 

weggehaald om talig te communiceren (Pit, 2020). 

– Echter nog weinig over bekend over het stimuleren van interactie en 

communicatie door expressieve (kunstzinnige) activiteiten

Kansengelijkheid en participatie



Communicatieve participatie

• Communicatief kwetsbare kinderen zijn leerlingen die (op bepaalde 

momenten) moeite hebben met (verbale en non-verbale) communicatie 

en (sociale) interactie, zoals leerlingen met TOS of ASS. 

Liever spreken van communicatieve participatie

• Communicatieve participatie (CP): “CP is understanding and being 

understood in a social context, by applying verbal and nonverbal 

communication skills.” (Singer et al., 2021)



https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/steam-
education-science-technology-engineering-vector-33677142



Waarom context van samenhangend 

STEAM-onderwijs?

• STEAM-onderwijs – leven in de 21ste eeuw: onderzoekend, ontwerpend 
leren (OOL) en creatief leren! 

• Communicatief kwetsbare leerlingen juist meer competent in Science
(vergeleken met taal) (Durkin et al., 2015)

• Leerlingen met special “needs” profiteren van OOL: motivatie en leerprestatie
(Zweers et al., 2019; Mastropieri et al, 2006)

• Echter, er nog heel weinig bekend over STEAM en special needs

• STEAM-onderwijs om talentontwikkeling te stimuleren, kansengelijkheid te 
vergroten

-> biedt mogelijkheden om communicatie, interactie en expressie te 
versterken

Kansengelijkheid en participatie



BREDE ORIENTATIE 

Jaar 1 postdoc-onderzoek



Onderzoeksvraag

Hoe kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het 

gebied van leren of gedrag gestimuleerd worden in STEAM-onderwijs

door 1) de leerkracht / begeleider, 2) de taak/opdracht en 3) de 

medeleerlingen?



Vier deelstudies
1 Literatuurstudie (work in progress): Strategieën voor leerlingen die ondersteuning nodig

hebben in de context van STEAM-onderwijs

2 Globale verkenning praktijk: knelpunten en succesfactoren STEAM-onderwijs voor 

prikkelgevoelige en communicatieve kwetsbare leerlingen (enquetes en interviews met 

leerlingen en leerkrachten).

3 Diepteverkenning praktijk: communicatief kwetsbare leerlingen binnen STEAM-onderwijs 

– STEAM – breed (focusgroep en interviews)

– Muziekonderwijs / muziektherapie (interviews)

4 Focusgroepen met experts: Stimuleren van communicatief kwetsbare leerlingen binnen 

STEAM-onderwijs door 1) de leerkracht / begeleider, 2) de taak/opdracht en 3) de 

medeleerlingen (focusgroepgesprekken)



Conclusie: wat werkt?

• Ruimte bieden: lkr niets doen, ll actief met de handen, gesprekken 
voeren/ideeën uitwisselen/elkaar inspireren/ ll elkaar laten ondersteunen/ 
(onderlinge) interactie & communicatie uitlokken, onderzoeken, creëren, eigen 
ideeën, keuze.

• Structuur: kaders (daarbinnen ruimte), voorbeeld/modeling, voorbewerkt 
materiaal, voorspelbaarheid/duidelijkheid, visueel ondersteuning 
(gebaren/mimiek & plaatjes/beelden), rustige omgeving, continuïteit, kleine 
(zorgvuldig gekozen) groepjes, groepsproduct.

• Flexibel ondersteunen: meedoen/ meepraten, aansluiten bij behoefte (daarbij 
info uit het netwerk gebruiken) + taak daarop aanpassen, rekening houden met 
groepsdynamiek, flexibele differentiatie (leren van de ander) en niveau 
differentiatie (taak op maat), affordantie, interesse & motivatie, domeinen 
koppelen, begeleiding leerkracht bij samenwerken.

Leraar, taak en medeleerling



Conclusie: wat zijn knelpunten?

• Ruimte: leraren te beheersmatig, gelijkwaardige behandeling/ echt 

luisteren mag meer, ruimte geeft onrust/ ongestructureerd, 

samenwerken wordt weinig toegepast/vermeden, samenwerken zorgt 

voor onwenselijk gedrag, niet altijd samenwerken.

• Structuur: gebrek aan continuïteit (samenwerken en OOL).

• Flexibel ondersteunen: gebrek competentie leraar (STEAM) & leerling 

(zelfstandigheid), gebrek aan begeleiding, motivatie van de leraar, 

aansluiten op verschillen in interesses ll is lastig, leerkrachten moeten op 

ideeën gebracht worden mbt samenwerken.

Leraar, taak en medeleerling



Resultaten & conclusie

Wat is wenselijk de tool voor leraren: 

- Praktische toepasbare tool voor iedere les: eenvoudig erbij pakken, direct mee aan de 

slag (weinig voorbereidingstijd); moet leerkrachten motiveren

- Handvat/ format om leerlingen elkaar te laten helpen (mits extra handen in de klas)

- Professionalisering of betrokken worden bij de activiteit

- Meer geld

Tool voor leerlingen: 

- Gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk - niet afleidend; duidelijk en concreet, zorgt voor 

succeservaringen, spelenderwijs. 

Randvoorwaarden tool



STEAM-box “Horen, zien, zwijgen, 
spreken… en doen!”

STEAM-taak/taken met tool voor leerlingen én tool voor 
leerkrachten ontwerpen en testen (jaar 2)

Doel: de (onderlinge) interactie, communicatie en expressie 
vergroten tbv van CP



Brainstormen over tool – De STEAM-BOX
Doel van de tool: het versterkt de interactie, communicatie en 

expressie bij samenhangend onderwijs (STEAM)



Brainstormen over tool – De STEAM-BOX

▪ Kwantiteit en kwaliteit van de interactie: initiatief, reageren op de ander, 

benoemen - redeneren

▪ Kwantiteit en kwaliteit van expressie (non verbale participatie):  initiatief, 

reageren op de andere, imiteren - originaliteit

Doel van de tool: het versterkt de interactie, communicatie en 

expressie bij samenhangend onderwijs (STEAM)



Opdracht

• Neem een perspectief: leerkracht, taak, medeleerling

• Leraar/medeleerling: Hoe kan de interactie en expressie gestimuleerd 

worden, met behulp van GESPREKSKAARTJES en ACTIE-KAARTJES, 

rekening houdend met de succesfactoren, knelpunten en 

randvoorwaarden?

• Taak: welke STEAM-taken zijn eenvoudig (binnen 15-20 minuten) uit te 

voeren + idem rekeninghouden met succesfactoren, knelpunten en 

randvoorwaarden + lokken interactie en expressie uit



Bespreken



Kennen jullie praktijken?

• Voor welke praktijken is dit interessant? 

• Hoe kom ik in contact met die praktijken?



Bedankt!

c.h.geveke@pl.hanze.nl



Resultaten & conclusie

Wat werkt:

• Ruimte bieden: lkr niets doen, ll actief met de handen, gesprekken voeren

• Structuur: kaders (daarbinnen ruimte), voorbeeld/modeling, voorspelbaar, 
visueel ondersteunend (gebaren/mimiek)

• Flexibel ondersteunen: meedoen/ meepraten, aansluiten bij behoefte (daarbij 
info uit het netwerk gebruiken), rekening houden met groepsdynamiek, 
domeinen koppelen

Wat werkt belemmerend/gebeurt (nog) niet:

• Ruimte: leraren te beheersmatig, gelijkwaardige behandeling/ echt luisteren 
mag meer

• Flexibel ondersteunen: gebrek competentie leraar (STEAM) & leerling 
(zelfstandigheid), gebrek aan begeleiding, motivatie van de leraar

Interactie leerkracht - leerling



Resultaten & conclusie

Wat werkt:

• Ruimte bieden: onderzoeken/verkennen, creëren, eigen ideeën, keuze, 
(onderlinge) interactie en expressie uitlokken

• Structuur: kaders (daarbinnen ruimte), voorbewerkt materiaal, visueel 
ondersteuning, rustige omgeving, continuïteit, duidelijkheid

• Flexibel ondersteunen: aanpassen taak aan behoefte, flexibele differentiatie; 
niveaudifferentiatie, affordantie, interesse & motivatie, koppeling domeinen

Wat werkt belemmerend/gebeurt (nog) niet:

• Ruimte: onrust/ ongestructureerd 

• Structuur: gebrek aan continuïteit (samenwerken en OOL), 

• Flexibel ondersteunen: verschillen in interesses ll, lastig daarop aan te sluiten

Interactie taak - leerling



Resultaten & conclusie

Wat werkt

• Ruimte bieden: uitwisselen ideeën/elkaar inspireren, aan elkaar uitleggen 
(twee richtingen), elkaar ondersteunen (o.a. in communicatie)

• Structuur: duo’s/ groepjes/teams, zorgvuldig (vooraf) gekozen 
groeperingsvorm (flexible grouping), gezamenlijk product

• Flexibel ondersteunen: leren van de ander (één richting), begeleiding van de 
leraar is nodig

Wat werkt belemmerend/gebeurt (nog) niet:

• Ruimte: wordt weinig toegepast/vermeden, zorgt voor onwenselijk gedrag, niet 
altijd samenwerken

• Flexibel ondersteunen: leerkrachten moeten op ideeën gebracht worden (mbt
samenwerken)

Interactie medeleerling



Resultaten & conclusie

• Autonomie: Leraar moet het belang van autonomie bieden inzien

• Competentie: Leerlingen vinden zichzelf competent in 
samenwerken, concentratie, een gesprek te beginnen

• Relatie: Relatie en daarbij oog voor diversiteit

• Pedagogische basis: Vertrouwen / veiligheid; het kind tot recht 
laten komen;  zelf kwetsbaar opstellen, enthousiast zijn en 
authentiek zijn.

• Houding leerling t.o.v. STEAM en samenwerken: Positief 
tegenover STEAM /onderzoekend en ontwerpend leren en 
meesten ook tegenover samenwerken

Onderliggend aan ruimte, structuur en flexibel ondersteunen



Brainstormen over tool – De STEAM-BOX

▪ Kwantiteit van de interactie & communicatie (participatie turn taking / taal 

ruimte): initiatief, reageren op de ander

▪ Kwaliteit van de interactie & communicatie (skill theory): enkelvoudig, 

meervoudig, systeem (binnen acties, representaties, abstracties)

▪ Kwantiteit van expressie (non verbale participatie):  Start 

actie/handeling; reageert op de ander met actie/handeling

▪ Kwaliteit van expressie (taxonomy of creative design): imitatie, variatie, 

combinatie, transformatie, originele creatie

Doel van de tool: het versterkt de interactie, communicatie en 

expressie bij samenhangend onderwijs (STEAM)







Gesprekskaart Gesprekskaart Gesprekskaart



Actiekaart Actiekaart Actiekaart


