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voor leerkrachten 

STEM-loopbanen en -
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Organisatie: European Schoolnet 

Doelgroep: Leerkrachten in het middelbaar onderwijs 

Plek: Face-to-face, online 

Beschrijving van de cursus 

Doelstellingen van training 
Dit trainingsprogramma is ontwikkeld in het kader van het project spaceEU. Veel 

leerkrachten in Europa wordt als onderdeel van hun functie ook gevraagd de rol van 

loopbaanadviseur te vervullen. Om dat te doen, moeten ze zich bewust zijn van de STEM-

banen die momenteel en binnenkort beschikbaar zijn in diverse sectoren, met name de 

industrie. Het doel van deze workshop is om deelnemers bekend te maken met een 

verscheidenheid aan STEM- en ruimtegerelateerde banen, met nadruk op banen van de 

toekomst die huidige leerlingen – toekomstige professionals – in de komende jaren en 

decennia kunnen vervullen. 

Workshopschema (structuur en duur) 
• Intro – rationale achter de workshop en misvattingen over STEM en de ruimte (~ 3min.) 

• Overzicht van de projecten/partijen die aan deze workshop bijdragen (~ 3-5 min.)  

• Uitleg workshopstructuur (~2 min.) 

• Groepswerk (~35 min.): 

- Stap 1: Deelnemers verdeeld in groepen van 4-5 (~2 min.) 

- Stap 2: Deelnemers kiezen een hulpmiddel (of meerdere hulpmiddelen) uit de 3 

aanbevolen informatiebronnen om een loopbaantraject te zoeken dat past bij 

het vak dat of de vakken die ze geven (~8 min.) 

- Stap 3: Deelnemers bedenken welke typen vaardigheden nodig zijn om in de 

gekozen loopbaan succes te hebben en vullen die in op het werkblad (~ 10 min.) 
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- Stap 4: Deelnemers bespreken in hun groepen wat ze kunnen doen/verbeteren 

om leerlingen te helpen deze vaardigheden in hun lessen te verbeteren (~ 13 

min.) 

- (Optioneel) Stap 5: Deelnemers delen met andere groepen wat ze het 

interessantst vonden in het/de gekozen loopbaanprofielen(en) – als er extra tijd 

is 

• Afronding (~ 2 min.) 

Begeleide oefening 
(Activiteiten geleverd door de workshopinstructeur) 

• Korte inleiding op STEM-loopbanen en misvattingen over deze banen 

• Faciliteren van groepswerk. 

Onafhankelijke oefening 
(Activiteiten waarvoor deelnemers uitgenodigd worden om ze onafhankelijk te doen) 

• Deelnemers worden uitgenodigd de carrièrebladen te selecteren uit het beschikbare 

materiaal in de volgende projecten: spaceEU, Space Awareness, TIWI en STEM Alliance. 

Groepsoefening  
(Activiteiten waarvoor deelnemers uitgenodigd worden om ze in groepen te doen)  

Deelnemers werken in groepen en selecteren uit het aangeboden materiaal de 

loopbaaninformatie (loopbaanprofielen) die ze het interessantst en aantrekkelijkst voor 

hun leerlingen vinden en delen met hun groep wat ze geleerd hebben en hoe de 

vaardigheden van leerlingen ontwikkeld kunnen worden in de richting van gekozen 

profielen. 
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Hulpmiddelen 
• STEM Alliance: webinars met STEM-professionals uit de industrie 

http://www.stemalliance.eu/webinars en carrièrebladen met betrekking tot de 

loopbaanprofielen van de sprekers. 

• SpaceEU/Space Awareness: Loopbaancentrum http://www.space-

awareness.org/nl/careers/ 

• TIWI: Carrièrebladen en rolmodellen uit de ICT http://tiwi.eun.org/category/career-

materials/ 

Overige gerelateerde projecten/hulpmiddelen: 

• STEM-loopbanentoolkit (STEM Learning UK) 

• Hypatia toolkit voor scholen (Hypatia-project) 

• Loopbaanprofielen (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/nl/careers/
http://www.space-awareness.org/nl/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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