
Gentse jongeren volgen unieke opleiding tot
STEAM-jeugdwerker

Gentse jongeren kunnen binnenkort starten met het unieke traject STEAM-Power:
een opleiding waarbij ze leren hoe ze met andere jongeren en kinderen kunnen
werken rond techniek en creativiteit. De jongeren doen onder meer ervaring op in
hoofdbibliotheek De Krook en de bibliotheekfilialen: in de Open Ateliers,
workshops ‘Digitaal maken’ en mobiele labo’s gaan we met de deelnemers creatief
aan de slag met lasercutters en 3D-printers, elektronica en programmeertools.
Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor de gratis opleiding!

STEAM-Power



STEAM staat voor science, technology, engineering, arts en mathematics:
ingenieursvaardigheden dus die in deze 21ste eeuw alsmaar aan belang winnen en
steeds meer digitale aspecten krijgen. Digitaal.Talent@Gent, Nerdlab, De Creatieve
STEM en JES vzw hebben daarom de handen in elkaar geslagen en een unieke
opleiding tot STEAM-jeugdwerker op touw gezet. Gedurende 10 opleidingsmomenten
verwerven de jeugdwerkers in opleiding technische vaardigheden, krijgen ze inzicht in
groepsprocessen en leren ze creatiever te denken en werken. Ze vervolledigen hun
opleiding bij de betrokken partners en in Bibliotheek De Krook, dat met het aanbod van
‘Digitaal Maken’-activiteiten sterk inzet op STEAM-vaardigheden. Deze activiteiten
omvatten een ‘mobiel lab’, workshops en het ‘open atelier’.
De opleiding gaat officieel van start op 21 april. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd
inschrijven via www.steampower.gent. Wie twijfelt, kan ook gewoon eens proeven van
een sessie.

Doel van de opleiding tot STEAM-jeugdwerker

Deze unieke opleiding zorgt ervoor dat meer kinderen en jongeren in contact komen met
STEAM-vaardigheden die nodig zijn om nieuwe technische en wetenschappelijke
antwoorden te kunnen bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen rond energie,
zorg, transport of duurzaamheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan profielen met
deze vaardigheden op de arbeidsmarkt.
Er zijn extra inspanningen nodig om hen bewust te maken van de mogelijkheden die
STEAM biedt. Door een uitgebreid vrijetijdsaanbod hierrond uit te werken aansluitend bij
hun leefwereld, wil STEAM-Power de studie- en arbeidskeuzes van kinderen en jongeren
in deze zin positief beïnvloeden.

STEAM en ‘Digitaal Maken’ in Bibliotheek De Krook

In Bibliotheek De Krook kunnen alle bezoekers terecht om hun digitale vaardigheden te
ontdekken. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van internetpc’s, vragen stellen over
digitale onderwerpen aan het Digitaal Talent Punt of tijdens de laagdrempelige Digicafés
en korte smaakmakende lessen (Digistaties) of cursussen volgen.
Bovendien biedt de bibliotheek zowel kinderen, jongeren als volwassenen de kans om
via introducties en creatieve sessies ingewijd te worden in het ‘Digitaal Maken’ en dus
ook STEAM-vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de activiteiten gaan de
deelnemers zelf aan de slag met programmeertools, open-source hardware en digitale
fabricagetechnologieën zoals 3D-printers en lasercutters.

Partners

http://www.steampower.gent/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

STEAM-Power is een project van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad
Gent, OCMW Gent en Digipolis, in samenwerking met Nerdlab, De Creatieve STEM, JES
vzw en Bibliotheek De Krook. Het project krijgt de steun van het Digital Belgium Skills
Fund.
 
Informatie

Pieter Duysburgh, projectleider Digipolis Gent – Digitaal.Talent@Gent, gsm 0486 79 42
04, e-mail Pieter.Duysburgh@digipolis.gent
Sarie Van Lancker, communicatieverantwoordelijke Digipolis Gent, gsm 0472 52 37 12, e-
mail Sarie.VanLancker@digipolis.gent

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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