
Erkenning STEM academies



Wat is een STEM-
academie en wat zijn de 
nieuwe VLAIO-criteria?



STEM in de vrije tijd

• Vlaamse spelers WeCom
Technopolisch, Brightlab,…

• Regionale ankerpunten STEM-partnerschappen
Kloppende hart voor vraag en aanbod
Inzetten op samenwerking
Ondersteuning, informatie,…

• STEM-academies



STEM-academie?

STEM-academie is een organisatie die STEM-trajecten organiseert en erkend wordt 
door het Agentschap Innoveren en Ondernemen op basis van een vastgelegde 
procedure en voorwaarden. 

Dus: erkenningslabel van de Vlaamse overheid onder coördinatie van Vlaio – Vlaams 
agentschap innoveren & ondernemen voor organisaties die buitenschoolse STEM 
trajecten organiseren.



Wat doet een STEM-academie?

De activiteiten van de STEM-academie

• Hebben een informeel leerkarakter

• Spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren

• Versterken naast STEM-competentie ook de 21ste -eeuwse vaardigheden

• Volgen een geïntegreerde STEM aanpak

• Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze

• Stimuleren meer meisjes richting STEM -richtingen en -beroepen

• Geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij

Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen

• Moedigen samenwerkingen tussen verschillende sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aan



Concreet…

Concreet zijn de ‘STEM-academies’ organisaties die activiteiten 

inrichten: 

• rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 

• buiten de schooluren, 

• voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar. 



Een brede definitie

STEM 

verwondering

STEM 

specialisatie

STEM 

geletterdheid

Een STEM academie geeft kansen om 

rond STEM te creëren, ervaren, leren 
en samenwerken.



Doelstellingen

• Het realiseren van positieve ervaringen buiten het schoolcurriculum om zo 
kinderen en jongeren in contact te brengen met STEM

• Een STEM-academie in elke gemeente

• Financieel ondersteunen van erkende STEM-academies

Uit ministerieel besluit:
Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2014 stelt dat er blijvend wordt ingezet op het vergroten van het 
draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming. De jongeren worden daarom 
al vanaf de kleuterklas gestimuleerd om interesse te kweken in voor STEM-opleidingen, met ook 
bijzondere aandacht voor de STEM-richtingen binnen bso en tso, en STEM-functies later in het 
bedrijfsleven. Dat doen we door de jongeren zowel binnen- als buitenschools positieve ervaringen 
met wetenschap en technologie aan te bieden. We rollen het ICT-impulsprogramma en het 
programma “een STEM academie in iedere gemeente” verder uit.



Huidige situatie

• Erkenningen sinds 7 jaar

• Vroeger FTI vzw

• Sinds 2019 Coördinatie door Vlaio

• + 100 erkende STEM-academies

• 11 STEM partnerschapsorganisaties



Erkenning en subsidie

Zelfde voorwaarden met één verschil.

Erkenning: traject van min. 2 aaneensluitende activiteiten

Subsidie: trajecten van min. 3 aaneensluitende activiteiten



Erkenningsprocedure

Voor wie?
Elke organisatie die wenst te werken en te communiceren onder de noemer van STEM-academie. 

Bestaande STEM-academie?
Alle reeds toegekende erkenningen vervallen in 2021. STEM-academies die reeds erkend waren 
in het oude systeem moeten hun aanvraag vernieuwen.

Hoe?
Aanvraag via een gestandaardiseerd aanvraagformulier, in te dienen via STEM@vlaio.be 
Het aanvraagformulier kan u vinden op www.vlaio.be.

Hoe lang?
Een erkenning volgens de nieuwe criteria heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

http://www.vlaio.be/


Toelichting criteria

• De STEM-academie moet expertise hebben in STEM disciplines en didactiek. 
De STEM-academie heeft de nodige deskundigheid in functie van de beoogde 
doelstelling en doelgroep en kan dit aantonen. 
STEAMhive→ samenwerking met een partner met STEM expertise

• De STEM-academie heeft een open aanbod. 
De STEM-activiteiten worden publiek bekendgemaakt en staan open voor een breed 
publiek. Deelnemers kunnen op individueel initiatief inschrijven. 

• De STEM-academie biedt STEM-trajecten aan. 
De STEM-trajecten bestaan uit een reeks van activiteiten die een geheel vormen. 
De STEM-activiteiten zijn geen losse eenmalige workshops, maar zijn ingebed in een 
(leer)traject. 



De activiteiten van de STEM-academie 
• Hebben een informeel leerkarakter 

Vinden plaats buiten de formele onderwijsuren. 
• Spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren. (didactiek) 

Geven ruimte om creatief met eigen kennis om te gaan, er is niet één oplossing of uitkomst. 
Mislukken en fouten maken mag en worden gezien als leerkansen. 

• Versterken naast STEM-competentie ook de 21ste -eeuwse vaardigheden 
Zetten onder andere in op de andere sleutelvaardigheden voor de toekomst, zoals 
meertaligheid, digitale geletterdheid, ondernemerszin, samenwerken, verantwoordelijkheid 
nemen, omgaan met diversiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, zorg 
dragen voor omgeving en natuur, omgaan met veranderingen. 
http://www.oecd.org/education/2030-project/ 

• Volgen een geïntegreerde STEM aanpak. 
Geven niet alleen inzicht in de fundamentele concepten van/over elke discipline onder STEM 
maar ook inzicht in hoe ze geïntegreerd kunnen ingezet worden om problemen op te lossen. 

• Geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij 
Tonen aan dat STEM-inzichten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de grote 
uitdagingen van deze wereld op het vlak van energie, gezondheid, urbanisatie, mobiliteit, 
klimaat, digitalisering, robotisering en spraaktechnologie,… 





Extra criteria (geen effect op erkenning)

• De STEM academie heeft aandacht voor het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. 
Het aanbod moet bereikbaar, betaalbaar en begrijp baar zijn. 
Extra inspanningen worden gedaan om kansengroepen te bereiken. 

• De STEM academie heeft oog voor wisselwerking met bedrijven en organisaties. 
Om de connectie te leggen tussen de STEM-activiteiten en het reële werkveld is het 
aangewezen om samen te werken met bedrijven en organisaties, zoals jeugdwerkingen, 
lokale verenigingen, bedrijfsnetwerken,… 

• De STEM academie sluit zijn activiteiten aan bij de leefwereld van de doelgroep. 
Door maximaal in te spelen op hun interesses, hun vragen, bekommernissen en dromen, 
voelt de doelgroep zich sterk aangesproken. 

• De STEM academie benut huidige of toekomstige uitdagingen als vertrekpunt van zijn activiteiten. 
De uitdagingen rond circulaire economie, klimaat en energie maar ook digitalisering en 
vergrijzing, … zijn boeiende hedendaagse thema’s die het belang van STEM nogmaals 
onderstrepen.



Samen communiceren

Alle STEM-academies plaatsen hun aanbod op de UiT-databank (UiT in Vlaanderen)

STEM agenda VLAIO

STEM agenda Technopolis



Subsidie

• Voor elk STEM-traject
• Min. 3 opeenvolgende activiteiten
• Per bereikte (deel)gemeente (unieke postcode)
• Per ontwikkeld digitaal traject
• - 18 jarigen

• 1.000 euro per bereikte gemeente en 500 euro per extra uitgerold traject binnen dezelfde 
gemeente

• 1.000 euro per uniek nieuw online traject en 500 euro per extra uitgewerkt nieuw online traject

• Max. 50.000 euro per aanvrager

• Subsidie enveloppe van 500.000 euro



Aandachtspunten

• Deskundigheid

• Communicatie

• Twee voorbeeld STEM-trajecten 

• Omschrijf elk traject met min. 3 activiteiten

Toelichting over de aandacht voor

• Moeilijk bereikbare doelgroepen

• Wisselwerking met bedrijven en organisaties

• Leefwereld van de doelgroep

• Toekomstige uitdaging als vertrekpunt van de activiteiten



Procedure jurering

• Ontvankelijkheidscheck

• Ontvankelijke STEM-trajecten worden voorgelegd aan een 
jury van interne en externe jury leden

• Op basis van de goedgekeurde trajecten worden de 
toegekende subsidiebedragen berekend.



Ontvankelijkheidscriteria

• De aanvrager is erkend als STEM-academie

• De aanvrager beschikt over rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer hebben 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

• De STEM-academie is geen begunstigde in een STEM-partnerschap. Deze organisaties 
worden via een andere oproep financieel ondersteunt om STEM-activiteiten te 
bevorderen.

• Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend door de STEM-academie. 



Praktisch

Deadline: 4 mei 2021 (voor 12u ‘s middags)

Totaal budget: 500.000 euro
Max. per STEM-academie: 50.000 euro

Nieuwe erkenning geldig voor kalenderjaren 2021 en 2022
Bestaande erkenningen kunnen verlenging aanvragen na de zomer voor kalenderjaar 2022

Info en aanvraagformulieren: 
• www.vlaio.be
• subsidie
• Erkenning

Ondersteuning vanuit STEAMhive:
- Inspireren
- Faciliteren
- Informeren

http://www.vlaio.be/
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/stem-academies-subsidie-voor-stem-activiteiten-2020
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/erkenningsprocedure-stem-academie




Meer info?

www.steamhive.be

Katrien De Schepper katrien.de.schepper@howest.be

Tijs Verbeke tijs.verbeke@howest.be

http://www.steamhive.be/
mailto:katrien.de.schepper@howest.be
mailto:tijs.verbeke@howest.be

