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Met LIFT ontwerpen leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs workshops voor leerlingen uit de
lagere school. 

Samen met de leerlingen doorloop je vijf verschillende fase in het ontwikkelen van een STEM- workshop.

Alle stappen binnen het stappenplan zijn verwerkt in een lessenpakket van tien lesuren. De eerste stap voor
leerlingen is het kiezen van een thema voor hun workshop. Daarna zullen ze verder aan de slag gaan met
een brainstorm waar ze tot de kern van hun workshop komen.
Vervolgens wordt deze workshop ontwikkeld en uiteindelijk uitgevoerd in een lagere school. De leerlingen
kunnen bij het ontwerpen van hun workshop aan de slag op de leerlingenwebsite van LIFT, waar
hulpmiddelen en inspiratiefiches op te vinden zijn. Om de leerlingen een houvast te bieden werden 6
verschillende workshopformats uitgewerkt (spel, escaperoom, onderzoek, maken of show).

Korte samenvatting

Leerlingen uit de derde graad ontwerpen een 
eigen workshop voor de lagere school binnen 
een STEM-context

Centrale uitdaging

https://istem.be/
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Projectstructuur

Contextanalyse Voor de start van het project

themaselectie

Context in eigen school

context in lagere school

interesse van de doelgroep

Les 1 project uitleg

brainstorm thema

mindmap thema

feedback op mindmapNa de les

mindmap aanvullen

pizzabrainstorm

beslissen workshop

Les 2brainstormfase

Les 3

na de les

Les 4

Les 5

ontwikkeling

Na de les

Les 6-8

uitvoering

Evaluatie*

voorblad workshopfiche

opzoekingswerk

controle opzoekingswerk

workshop uitwerken

workshopfiche invullen

Peerevaluatie

evalueren workshopfiches

aanpassen workshopfiche

takenlijst opstellen

uitwerken van workshop

testen van workshop

Peerevaluatie

Les 9-10 workshop uitvoeren in lagere 
school

evaluatie met een rubric

https://istem.be/


Afwerkingsgraad*: 

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

*

Overzicht van het materiaal

Het materiaal is te vinden op de website van LIFT: liftproject.be

website voor leerkrachten: leerkrachten.liftproject.be

website voor leerlingen: leerlingen.liftproject.be

Wil je begeleiding op maat? info@liftproject.be
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