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PROJECTTEAM

FATIMA
DIOUANI

Doelgroepcoördinator

FIEN 
NELIS

Netwerkcoördinator

KARLIJN 
FRANCK

Expertise HOGENT



NETWERKEVENMENT
Wie zit er achter de schermen?

STEM-
AANBIEDERS

WIE

OVERHEIDS-
INSTELLINGEN

BEDRIJVENMIDDENVELD-
ORGANISATIES

WIE BEN JIJ?

Reageer via de poll!



PLANNING
Netwerkevenement online

13u00 - Start met verwelkoming en projectvoorstelling

13u15 - 5 online webinars

14u00 - 10 tips: samen naar inclusieve STEM-activiteiten.

14u15 - Hoe deelnemen aan een pilootproject?

14u30 - Speeddate met aanwezige deelnemers

15u00 - Slot en vragenuurtje

16u00 - Einde



PROJECT-
VOORSTELLING
wie, wat, waar, hoe en wanneer?
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www.gelijkgestemd.info

GelijkgeSTEMd in een notendop.



NETWERKEVENMENT
Doelstelling?

KENNIS-
MAKING

13-16
UUR

STEM-
AANBIEDERS

DOEL WANNEER WIE

KENNIS-
DELING

6 OKT
2020

D
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W
ie

OVERHEIDS-
INSTELLINGEN

BEDRIJVENMIDDENVELD-
ORGANISATIES



PARTNERS



Ga aan de slag met de 
workshops!



Opnieuw welkom!

Wat vonden jullie van 
de workshops?

Reacties in chat en poll.



10 TIPS
Samen naar inclusieve

STEM-activiteiten.



BRONNEN

Literatuur

Gesprekken met experten

SPRINT-methodiek

Voortraject Provincie Oost-Vlaanderen

Online bevraging



LITERATUUR
Equity vs. Equality



10 TIPS
Samen naar inclusieve 

STEM-activiteiten.

Vertrouwde plek

Laat de STEM-activiteiten

doorgaan op een vertrouwde

plaats, denk maar aan een vzw of 

school in de buurt.

Middenveldorganisatie

Zij kunnen het STEM-aanbod in 

de kijker zetten bij kinderen en 

jongeren.

Betaalbaarheid

Probeer de kostprijs van de 

activiteiten te drukken, maak ze 

eventueel gratis.



Co-creatie

Leg de inhoud van de activiteiten, 

afspraken en planning samen met 

de deelnemers vast.

Training

Train de begeleiders, laat ze 

kennis maken met de leefwereld 

van de doelgroep.

Begrijpbaarheid

Hanteer eenvoudige en 

toegankelijke schrijftaal, 

ondersteun met pictogrammen 

en afbeeldingen.



Productgericht werken

Organiseer een proefmoment om 

kinderen/jongeren te laten 

ontdekken of STEM iets voor hen is. 

Toonmoment

Sluit je activiteiten af met een 

toonmoment. Zo geef je meer inkijk 

op wat STEM allemaal inhoudt naar 

ouders en familie toe.

Aansluitend na activiteit

Laat de STEM-activiteiten 

aansluiten bij een andere school-

of vrijetijdsactiviteit.



Partnerschap bij ouders

Laat niet enkel de kinderen en

jongeren proeven van alle

STEM-mogelijkheden, maar ook 

de ouders.



PILOOTPROJECTEN
GELIJKGESTEMD
Projectplanning, inhoud en planning 

pilootprojecten.



PILOOTPROJECTEN

LOCATIES

10 nieuwe locaties.

KINDUREN

Gemiddeld 15 

deelnemers per 

project.

BEDRIJVEN

Link tussen STEM en 

bedrijfswereld.





PILOOTPROJECTEN

HANDLEIDING

infobundel met 

concrete data.

AANVRAAG-
FORMULIER

in te dienen formulier.

KOSTENRAMING

verdeling budget.



6 OKTOBER

Online 
netwerkevenement 
GelijkgeSTEMd met 
interactieve 
workshops.

30 OKTOBER

Uiterlijke indiendatum 
om deel te nemen aan 
een pilootproject 
GelijkgeSTEMd.

13 NOVEMBER

Goedkeuring en 
bekendmaking van de 
geselecteerde 
pilootprojecten.

16-27 
NOVEMBER

Begeleidend gesprek 
met GelijkgeSTEMd 
coördinatoren.



16-27
NOVEMBER

Vervolggesprek met 
GelijkgeSTEMd-
coördinatoren.

30 
NOVEMBER

Start van de 
pilootprojecten.
(+/-5 maanden)

18
APRIL

Eind van de 
pilootprojecten.
(+/-5 maanden)

MEI - JUNI

Indienen eindverslag
(3 mei) en aansluitend 
een slotevenement.



WEBSITE

KENNIS MAKEN

Wie, wat, waar, 

waarom en hoe?

DELEN

samen naar inclusieve 

STEM-activiteiten.

NETWERK

Netwerkkaart, 10 

pilootprojecten.



RICHTLIJNEN 
CORONA
Hoe moet het nu verder met de werking

van de STEM-academies? Wat mag 

georganiseerd worden mits welke

maatregelen?

Richtlijnen jeugdwerk zijn van 

toepassing.

Draaiboek terug te vinden op 

www.ambrasade.be

Let op!

Iedere gemeente of stad kan 

bijkomende regems opleggen.



SPEEDDATE
Met wie zit jij aan de virtuele tafel?

Wat inspireerde jou om hier naartoe te komen?

Voor welke organisatie werk je en wat jouw rol binnen 

jouw organisatie?

Wat voor rol zie je voor jezelf weggelegd binnen een 

pilootproject?

Wat hoop jij uit dit event te halen?

Geef 1 good practice binnen de STEM-wereld?

Vermeld 1 aspect dat je zeker anders zou willen

aanpakken in de STEM-wereld?



Speeddate 1.



Speeddate 2.



Speeddate 3.



VRAGEN?
G

e
lijkg

e
S

T
E

M
d

 is é
é
n

 

va
n

 d
e
 1

3
 

p
a
rtn

e
rsch

a
p

p
e
n

 

g
e
ste

u
n

d
 d

o
o

r 

V
LA

IO
.



Vraag 1



Vraag 2



SOCIAL MEDIA

FACEBOOK

@gelijkgestemdnetwerk

INSTAGRAM

@gelijkgestemdnetwerk

LINKEDIN

@gelijkgestemdnetwerk


