
Waarom deelnemen als bedrijf?
>> Maatschappelijk verantwoord ondernemen
>> (Employer) branding in de regio – inzet van

marketingkanalen van STEAM Limburg en basisscholen
>> Waardevolle en verfrissende ideeën

vanuit een compleet nieuwe invalshoek
>> Talentonwikkeling voor de toekomst!

Aanbod lespakket
>> Programma voor basisschoolkinderen

van groep 5-6 (leeftijdscategorie 8-10 jaar);
>> Gedurende 4 tot 6 weken gaan kinderen

op ontdekkingstocht om een vraagstuk
vanuit het bedrijfsleven te beantwoorden
op het gebied van techniek en/of wetenschap.

>> Uitgewerkt lespakket voor leerkrachten
om gedurende het schooljaar te integreren.

SPO Venray
 school 14 scholen
book-reader 2.810 leerlingen
user-tie 320 medewerkers

Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum,
Venray, Ysselsteyn

Dynamiek Scholengroep
 school 19 scholen
book-reader 3.100 leerlingen
user-tie 300 medewerkers

Blitterswijck, Lottum, Melderslo, Sevenum, Horst, Griendtsveen, 
Grubbenvorst, Swolgen, Kronenberg, Meerlo, Hegelsom, 
Meterik, Wanssum, Broekhuizenvorst, Horst, America

Kerobei
 school 17 scholen
book-reader 4.500 leerlingen
user-tie 500 medewerkers

Baarlo, Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, 
Maasbree, Reuver, Steyl, en Tegelen

Quote-Left De nieuwsgierigheid van nu
is de ontdekking van morgen.QUOTE-RIGHT
Samen zetten we wetenschap en technologie 

in het basisonderwijs op de kaart.

Vroege techniekprikkel 
belangrijk voor kinderen
Wanneer kinderen op een laagdrempelige en creatieve 
manier kennis maken met onderzoeken en ontwerpen én 
merken dat ze er plezier aan beleven, zullen zij op latere 
leeftijd een positieve keuze voor wetenschap of 
techniek maken.

Lees hier het artikel >>



Waarom deelnemen als bedrijf?
>> Maatschappelijk verantwoord ondernemen
>> (Employer) branding in de regio – inzet van 
 marketingkanalen van STEAM Limburg en basisscholen
>> Waardevolle en verfrissende ideeën 
 vanuit een compleet nieuwe invalshoek
>> Talentonwikkeling voor de toekomst!

Aanbod lespakket
>> Programma voor basisschoolkinderen 
 van groep 5-6 (leeftijdscategorie 8-10 jaar); 
>> Gedurende 4 tot 6 weken gaan kinderen 
 op ontdekkingstocht om een vraagstuk 
 vanuit het bedrijfsleven te beantwoorden 
 op het gebied van techniek en/of wetenschap.
>> Uitgewerkt lespakket voor leerkrachten 
 om gedurende het schooljaar te integreren.

SPO Venray
 school 14 scholen
 book-reader 2.810 leerlingen
 user-tie 320 medewerkers
Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum,
Venray, Ysselsteyn

Dynamiek Scholengroep
 school 19 scholen
 book-reader 3.100 leerlingen
 user-tie 300 medewerkers
Blitterswijck, Lottum, Melderslo, Sevenum, Horst, Griendtsveen, 
Grubbenvorst, Swolgen, Kronenberg, Meerlo, Hegelsom, 
Meterik, Wanssum, Bruikhuizenvorst, Horst, America

Kerobei
 school 17 scholen
 book-reader 4.500 leerlingen
 user-tie 500 medewerkers
Baarlo, Beesel, Belfeld, (Hout-)Blerick, 
Maasbree, Reuver, Steyl, en Tegelen

Quote-Left De nieuwsgierigheid van nu
 is de ontdekking van morgen.QUOTE-RIGHT 

Samen zetten we wetenschap en technologie 
in het basisonderwijs op de kaart.

Vroege techniekprikkel 
belangrijk voor kinderen
Wanneer kinderen op een laagdrempelige en creatieve 
manier kennis maken met onderzoeken en ontwerpen én 
merken dat ze er plezier aan beleven, zullen zij op latere 
leeftijd een positieve keuze voor wetenschap of 
techniek maken.

Lees hier het artikel >>


