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Voorwoord 

Het Junior Technovium is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid, gehuisvest in het 
Technovium aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. Het is ontstaan uit een groeiende bezorgdheid voor een 
tekort aan goed opgeleid technisch personeel in de regio Nijmegen, zowel nu als in de toekomst. Het doel van 
Junior Technovium is om de instroom in de technische beroepsopleidingen van MBO en HBO te vergroten.  
Om dat doel te bereiken wordt in samenwerking  met het onderwijsveld een palet aan activiteiten ontwikkeld 
om de kwaliteit en aantrekkingskracht van het techniekonderwijs in primair en voortgezet onderwijs te 
vergroten. 
 
Het jaar 2015 is het derde volledige jaar waarin Junior Technovium in een sterk vernieuwde opzet heeft 
gefunctioneerd. De basis daarvoor is in 2011 en 2012 gelegd door Jan Mansveld (voorheen Philips 
Semiconductors Nijmegen) en Piet Timmermans (voorheen B-faculteit van Radboud Universiteit). In de nieuwe 
opzet is Junior Technovium een zelfstandige stichting, die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van 
onderwijs en bedrijfsleven.  De financiering wordt volledig opgebracht door onderwijs, bedrijfsleven en lokale 
overheid. In 2015 heeft Junior Technovium workshops verzorgd voor leerlingen uit het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, MBO (ROC) en de HAN (Pabo). 
 
In totaal hebben 6770 leerling bezoeken plaatsgevonden en de betreffende leerlingen hebben deelgenomen 
aan een onderwijsactiviteit van het Junior Technovium. Daarnaast worden door met Junior Technovium 
samenwerkende organisaties ook eigen activiteiten aangeboden, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de 
faciliteiten van Junior Technovium. De belangrijkste hiervan zijn TCCN en Mystery X.   
In totaal zijn ruim 10.000  bezoeken gerealiseerd. 
 
      

Resultaten Technisch Educatief Centrum & Junior Technovium in 2015 

Junior Technovium TCCN Mystery X Techlab 

6770 leerling bezoeken 
40% Vo en 60 % Po 

1051 leerling bezoeken  
Scholen Po en Vo 

620 bezoeken 250 bezoeken 

 1799 bezoeken 
naschools 

  

Totaal: 10.490 bezoeken 

 
 
Het Junior Technovium biedt vele duizenden leerlingen de kans om op een inspirerende manier de rijke wereld 
van techniek, technische opleidingen en technische beroepen te ontdekken. Zij krijgen niet alleen de kans  om 
de betekenis van (bèta-)techniek in de wereld van alledag te ontdekken, maar ook om te ervaren hoe die 
technieken werken en toegepast worden en welke interesses en talenten zij daarvoor hebben. Junior 
Technovium neemt daartoe in hoofdzaak twee rollen op zich: die van technisch activiteitencentrum voor het 
onderwijs en die van coördinatiepunt voor overige activiteiten. De activiteiten zijn primair gericht op klassen 1, 
2 en 3 van het voortgezet onderwijs, waarbij in toenemende mate een aanbod wordt gerealiseerd voor  
Vmbo-t en Havoleerlingen. In aanvulling daarop zijn er activiteiten voor het primair onderwijs (groep 7 en 8).  
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Programma aanbod Junior Technovium 

 

 
 
Junior Technovium biedt workshops aan voor het PO (groepen 7 en 8) en het VO (alle klassen en niveaus) in de 
regio Nijmegen. Om aan alle verzoeken te kunnen voldoen is in 2015 begonnen met het ontwikkelen van 
nieuwe VO+ werkplekken die geschikt zijn voor de hogere klassen in het middelbaar onderwijs. Loopbaan 
oriëntatie en begeleiding wordt de komende jaren steeds belangrijker in het VO; reden dat ook hiervoor een 
programma ontwikkeld gaat worden (in samenwerking met Technovium) geschikt voor VMBO en HAVO 
leerlingen. De pilot vindt plaats tijdens schooljaar 2016/2017. 
De Doe-dagen nieuwe stijl zijn een klein onderdeel van dit nieuwe LOB programma. 
 
Ons Techlab biedt uitstekende mogelijkheden voor VO leerlingen om kennis te maken met moderne 
technologie, gebaseerd op digitaal ontwerpen en prototyping in 2D en 3D. Tijdens deze workshops staat 
ontwerpend leren, gebruik makend van je eigen creativiteit, centraal.  

Jaaroverzicht Activiteiten 

Het Junior Technovium is gehuisvest in Technovium (Heyendaalseweg 98 te Nijmegen) en beschikt over twintig 
werkplekken/werkstations. In 2015 zijn weer nieuwe werkplekken gerealiseerd waaronder robotica en 2D-
ontwerpen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw programma voor de hogere klassen van het voortgezet 
onderwijs dat in 2015 klaar moet zijn.   
 
In 2015 hebben, als onderdeel van de samenwerking met het onderwijsveld, ruim 6.500 leerling bezoeken bij 
Junior Technovium plaatsgevonden. De leerlingen hebben daar kennisgemaakt met (bèta-) techniek.  
Deze kennismaking met techniek vindt plaats via een bezoek aan de werkplekken in Junior Technovium 
(zogenaamde ActionLabs) of in het Techlab. Het Techlab is gelegen naast Junior Technovium.  
 
Junior Technovium werkt nauw samen met het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN), dat zijn eigen 
activiteiten in hoofdzaak binnen de ruimten van het Junior Technovium heeft geconcentreerd. Beide partijen 
zijn een aanvulling op elkaar. In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen beide partijen verder 
vormgegeven en geoptimaliseerd, met name op onderwijsgebied. 
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Techlab 

In september 2013 is het Techlab geopend. Het is een samenwerkingsproject met de ICT afdeling van de HAN. 
Techlab Nijmegen is een computergestuurde werkplaats waar iedereen (bijna) alles kan maken. Het is een 
fabricagelaboratorium waar computer ontworpen prototypes in 2D en 3D gerealiseerd kunnen worden. Het 
Techlab is vooral bedoeld voor educatieve projecten in het voortgezet onderwijs: Vmbo-t, onder- en 
bovenbouw Havo. Daarnaast is er een beperkte naschoolse openstelling voor studenten, docenten en andere 
geïnteresseerden op de woensdagavond. Scholieren die het Junior Technovium bezoeken kunnen nu leren hoe 
een 2D of 3D-ontwerp kan worden gemaakt en hun eigen objecten laten printen op de 3D-printer of uitsnijden 
op de lasercutter. Er is lesmateriaal ontwikkeld om hen deze mogelijkheden te laten ontdekken. Studenten van 
de HAN kunnen de machines gebruiken om prototypes en onderdelen te fabriceren voor hun projecten, 
bijvoorbeeld voor robotica.  
Het Techlab, uniek in Nijmegen, is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Ondernemersfonds 
gemeente Nijmegen en de HAN. Er zijn machines aangeschaft ( 3D printers, lasersnijder, vinylsnijder, digitale 
freesmachine en een 3D scanner). In 2015 heeft Junior Technovium regelmatig workshops verzorgd voor 
leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Techlab is uitermate geschikt om de principes en werkwijzen van 
ontwerpend leren toe te passen.  
Ook worden regelmatig inspiratie avonden voor docenten VO georganiseerd. 
 

 

 
 

 
 
 
Techniektoernooi 
Op initiatief van Junior Technovium is in de loop van 2014 een 
werkgroep gestart om samen met KWTG, TCCN en Stichting 
Techniekpromotie de mogelijkheid te verkennen om regiopartner te 
worden van het landelijk techniektoernooi voor basisscholen.  
 
In 2015 was  Junior Technovium medeorganisator van de regiofinale 
die plaatsvond op 17 april in voorzieningenhart de Ster te Lent. 
Studenten van de PABO werden via workshops getraind om de 
basisschoolleerlingen en leerkrachten tijdens hun stage te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten 
op de verschillende scholen. 
 

 

http://www.techlab-nijmegen.nl/
http://www.juniortechnovium.nl/
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Doe-dagen 2.0 

De Doe-dagen 2.0 worden georganiseerd door Junior Technovium, Bouw Infra en Interieur, De Technische 
(bedrijfsschool voor vakmanschap) en ROC Nijmegen. 
Doelgroep zijn geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen van het tweede leerjaar VMBO/HAVO (die serieus 
overwegen een keuze voor techniek te maken). Deze zijn van harte uitgenodigd om eigentijdse workshops te 
volgen binnen de sector techniek.  
In 2015 werden deze dagen aangeboden in de periode tussen de Herfstvakantie en Kerst. Dit zorgt voor meer 
flexibiliteit en een betere spreiding van de bezoekende scholen. Dit jaar was het thema “de wereld van je 
mobieltje”. Naast een praktijkdeel volgden de leerlingen een workshop apps bouwen en je smartphone als 
meetinstrument. 
Dit jaar bezochten 257 leerlingen van verschillende middelbare scholen de Doe-dagen 2.0. 
 

 

 

Techniekdag 2015 

De Techniekdag Nijmegen vond plaats op zaterdag 26 september in Technovium. Zo’n 45 deelnemende 
bedrijven, scholen en instellingen presenteerden zich en zorgden voor een gezellige en inspirerende dag voor 
jong en oud waarbij alle facetten van bèta en techniek - van ambacht tot hightech - getoond werden. Het 
evenement vond dit jaar voor de zevende keer plaats en was met zo’n 4500 bezoekers een groot succes. 
Tijdens de Techniekdag presenteren scholen en bedrijven uit de regio zich door middel van doe-activiteiten en 
pakkende demonstraties, zodat jongens en meisjes (8-14 jaar) op een leuke manier kennis kunnen maken met 
technische opleidingen en beroepen. Op deze dag willen we alle niveaus van techniek laten zien. Het is voor 
ouders en kinderen een uitgelezen mogelijkheid om nu al in aanraking te komen met technische opleidingen 
en beroepen, en bedrijven kunnen de technische sector op een actieve manier profileren. Leerlingen kunnen 
zelf werken met gereedschappen en instrumenten en aan de slag met timmeren, 3d printen, solderen, 
lasersnijden en nog veel meer.  
 
De Techniekdag werd in 2015 georganiseerd door Junior Technovium (hoofdorganisator), Kenniscentrum Bèta 
Techniek (KCBT), NTS systems, Berko compressoren, NXP, PP Personeelsdiensten, ROC Nijmegen, Radboud 
Universiteit, Vrienden van Elektro, HAN en VNO-NCW. 
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First Lego League 
In december 2013 heeft de First Lego League regiofinale voor het eerst plaatsgevonden in Technovium.  
Junior Technovium organiseert dit event voortaan samen met HAN en KCBT. 
In Techlab konden ouders en kinderen de hele dag kennis maken met moderne technologie: 2D en 3D 
ontwerpen, printen, lasersnijden, Virtual-Reality en Robotica. 

 
Girlsday 

 
 
Ook dit jaar was Junior Technovium partner van het landelijk event Girlsday 
georganiseerd door VHTO.  
De brugklasmeiden van het Citadelcollege in Lent bezochten Junior Technovium op 
donderdag 23 april en kregen een workshop mediadesign en T-shirt bedrukking 
aangeboden. 
 
 

 
Kennis- en Expertisecentrum 
Naast het verzorgen van workshops voor scholen en het organiseren van events fungeert Junior Technovium 
ook als regionaal kennis en expertisecentrum voor andere centra in de regio. Waar mogelijk wordt ook 
samenwerking opgezocht. 
In 2015 hebben we met onze kennis en kunde onderstaande initiatieven begeleid en ondersteund. 
 
* Junior Technovium Wijchen  aansturing, begeleiding en medeorganisator Techniekdag Wijchen  
* Stichting Meerwaarde Maas en Waal, Druten: scholing en ondersteuning met lesmateriaal 
* De Techniekfabriek- technisch centrum voor kinderen met autisme: ondersteuning  
* Bibliotheek Gelderland Zuid- Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek “Raar maar waar” . 
 Junior Technovium verzorgde een presentatie voor de verschillende bibliotheken regio Nijmegen. 
*In Science filmfestival, Lux Nijmegen- Samen met Mystery X en TCCN werd op zondag 8 november de eerste            
editie van de Nijmeegse Junior Wetenschaps-Quiz gepresenteerd voor kinderen van 9-13 jaar tijdens dit 
festival. 
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Kengetallen 
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Welke scholen hebben in 2015 Junior Technovium bezocht? 
 
 

Bezoekende PO scholen in 2015 
 
De Muze Klein Heyendaal 
Het Talent De Regenboog 
Montessori Nijmegen Montessori Lindenholt 
Montessori Dukenburg De Sterredans 
De Oversteek De Peppel 
De Kameleon De Grote Lier 
Trinoom SO-4 de Windroos 
De Hoeven De Wingerd 
Petrus Canisius De Doornick 
De Tovercirkel De Wegwijzer 
Op Weg De Luithorst 
De Geldershof De Windroos Lindenholt 
De Kleine Wereld Aletta Jacobsschool 
Brakkenstein De Dromedaris 
De Vallei Suntewerfert 

 
 
 
 
 
 

Bezoekende VO scholen in 2015 Niveau 
 

Canisius College locatie Goffert   VMBO 
Citadel College VMBO/HAVO 
Mondial College Technasium 
Pax Christi College VMBO 
Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat VMBO-T 
Kandinsky College Molenhoek VMBO 
SSGN VMBO 
Maas Waal College VMBO/HAVO 
Montessori College Groesbeek HAVO 
Merlet College VMBO 
Montessori College Nijmegen VMBO/HAVO/VWO 
NSG Groenewoud   VMBO-T/HAVO/VWO 
Notre Dame HAVO 
OBC Bemmel VMBO 

 
       
 
 
 
 

 



 
 

Jaarverslag JuniorTechnovium 2015 10 

Gelieerde activiteiten: 
 
Mystery X 
JuniorTechnovium levert een bijdrage aan Mystery X. 
Mystery X is een zelfstandige organisatie die lezingen 
organiseert voor kinderen. Bij zo’n lezing gaat een 
professor nader in op een technisch of 
wetenschappelijk onderwerp. In 2013 bezochten in 
totaal 650 kinderen de lezingen.  
Voor de proefjes en practica die altijd na een lezing plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van de materialen, de  
expertise en het personeel/vrijwilligers  van JuniorTechnovium en TCCN. 
 
Hieronder een overzicht van de Mystery X lezingen in 2015:  
 

 Jan.2015 Trekvogels: een retourtje Afrika zonder TomTom – Bram Ubels  

 Feb.2015  Spannende Elektriciteit – Wil Meertens 

 Mrt.2015  Magische Magneten – Alexy Kimel 

 Apr.2015  Lekkere kriebelbeestjes? – Peter Megens 

 Mei.2015  Vallen en vliegen met Einstein – Ronald Kleiss 

 Juni2015  Crimelab – Maartje Aalbers en Susan 

 Sept.2015  Hoog, hoger, hoogst – Guido Hartman 

 Okt.2015  De ondergrondse snackbar - Marc Siepman 
 Nov.2015  De Junior Wetenschapsquiz tijdens het Inscience filmfestival, Lux Nijmegen 

 
 
 

    
 

 
 
Technisch Creatief Centrum Nijmegen: TCCN 
Het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) is een organisatie die kinderen op 
een leuke en creatieve manier iets wil leren over techniek. TCCN heeft een aanbod 
voor basisscholen (groep 1 t/m 8), verjaardagsfeestjes en naschoolse activiteiten. Bij 
TCCN- locatie Junior Technovium – bezochten in 2015 in totaal 2850 kinderen het 
centrum. 
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Financiële resultaten  

Het Junior Technovium is een Stichting met vestigingsplaats Nijmegen dat wordt bestuurd door een 
gezamenlijk bestuur. Het bestuur van Junior Technovium bestaat uit een vertegenwoordiging van 
onderwijspartijen uit de regio (Voortgezet Onderwijs, ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), 
bedrijfsleven (Industriële Kring Nijmegen en VNO-NCW) en andere partijen zoals TCCN.  
 
De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit: 
 
Peter van Mulkom, voorzitter, ROC Nijmegen - Tom Kokke, secretaris/penningmeester - Berko Kompressoren 
Piet Timmermans, gepensioneerd, voorheen B-faculteit Radboud Universiteit - Marleen Overkamp, TCCN 
Jorg Janssen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Karel de Waal, Citadel College 
 
De dagelijkse leiding van Junior Technovium ligt in handen van een teamleider/coördinator. De teamleider 
wordt inhoudelijk aangestuurd door een programmacommissie. ROC-Nijmegen is niet verantwoordelijk voor 
de aansturing van de coördinator. De projectleider Junior Technovium wordt ondersteund door een beheerder 
(1 fte), een docent/ontwikkelaar vanuit het VO (0.7 fte), twee docent/ontwikkelaars vanuit het ROC (samen 1 
fte). Het team wordt ondersteund door enkele medewerkers die vanuit de Participatie regeling door de 
gemeente Nijmegen geplaatst zijn. De inkomsten van Junior Technovium komen uit giften. Deze giften zijn in 
de vorm van natura of in geld. Deze inkomsten worden, zolang deze niet besteed zijn, op een rekening gezet.  
 
 In 2015 werd Junior Technovium mede mogelijk gemaakt door financiële en materiele  ondersteuning van: 
 

 ROC Nijmegen, Hoge School van Arnhem en Nijmegen (HAN),  

Scholen Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen 

 NXP, Berko, Modderkolk, NTS-Group, PP Personeelsdiensten, Scholten Awater 

 Gemeente Nijmegen 

 
Het bestuur beslist over de besteding van deze inkomsten en is gehouden volgens het beleidsplan te werken.  
Hieronder een beknopt overzicht van de baten en lasten. In 2015 waren de baten €276.894,- en de lasten 
€283.806,-. Hiermee is 2015 afgesloten met een negatief resultaat van € 6912,-. 

 

 
Financieel overzicht Stichting Junior Technovium 2015  

    

 B/L Beknopt Som van Bedrag 

 Baten  -276.894 

  Bijdrage -253.094 

  Overig -3.800 

  Subsidies -20.000 

 Lasten  283.806 

  Afschrijvingskosten 91 

  Algemene kosten 3.784 

  Huur-service-onderhoud gebouwen 60.610 

  Kantoorkosten 8.391 

  Onderhoud-aanschaf inventaris 622 

  Onderwijskosten 3.509 

  Personeelslasten 203.050 

  Verkoop-representatiekosten 3.748 

 Eindtotaal  6.912 
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Bijlage: Financieel Jaarverslag 2015 Junior Technovium 

 
 

     

     

 B/L Beknopt Uitgebreid 
Som van 
Bedrag 

 Baten Bijdrage Schenking -92.504 
   Sponsoring -160.590 
  Overig Diverse overige baten -4.059 
   Overige rentelasten 259 
  Subsidies Subsidie -20.000 

 
Totaal 
Baten   -276.894 

 Lasten Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten Meubilair 91 
  Algemene kosten Afschrijvingskosten debiteuren 2.000 
   Contributies/lidmaatschappen 176 
   Verzekeringskosten 1.608 
  Huur-service-onderhoud gebouwen Huur gebouwen (incl servicekosten) 60.540 
   Onderhoud gebouw-mater-reparat 70 

  Kantoorkosten 
Accountantskosten (en 
administratiekosten) 7.587 

   Drukwerk door derden 243 
   Kantoorartikelen 561 
  Onderhoud-aanschaf inventaris Kleine aanschaffingen <= € 1.000 622 
  Onderwijskosten Overige kosten onderwijs act. 1.391 
   Verbruiksmaterialen 2.118 
  Personeelslasten Inhuur externen 203.050 
  Verkoop-representatiekosten Reclame/PR 2.834 
   Representatiekosten 914 

 
Totaal 
Lasten   283.806 

 Eindtotaal   6.912 


