
 

          
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Jaarverslag 

Junior Technovium 
2017 

 

mei 2018 



 
 

Stichting Junior Technovium jaarverslag 2017 
 

2 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 
Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3 
Onderwijsactiviteiten .............................................................................................................................................. 4 
Evenementen .......................................................................................................................................................... 6 
Kengetallen ............................................................................................................................................................ 10 
Gelieerde activiteiten ............................................................................................................................................ 13 
Bestuur .................................................................................................................................................................. 14 
 

 
Bijlage:  Financieel jaaroverzicht 2017 .................................................................................................................. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 

Stichting Junior Technovium jaarverslag 2017 
 

3 

Voorwoord 
 
Het Junior Technovium is een gezamenlijk initiatief van het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid en is 
samen met het Techlab gehuisvest in het Technovium gebouw aan de Heyendaalseweg 98 in Nijmegen. 
(www.juniortechnovium.nl) 
Het Junior Technovium is een zelfstandige stichting, die wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van het 
onderwijs en het bedrijfsleven. 
Het initiatief is destijds ontstaan uit een groeiende bezorgdheid voor een tekort aan up to date opgeleide 
medewerkers voor de technische branche. Anno 2017 heeft het bedrijfsleven nog steeds te kampen met een 
schrijnend tekort aan technici. Het Junior Technovium is een belangrijke schakel bij de beroepskeuze die 
jongeren maken. 
Het doel van het Junior Technovium is om de instroom in de technische beroepsopleidingen van MBO en HBO 
te vergroten. Om dit doel te bereiken wordt o.a. in samenwerking met het onderwijsveld een palet aan 
activiteiten ontwikkeld om de kwaliteit en aantrekkingskracht van het techniekonderwijs in primair en 
voortgezet onderwijs aantoonbaar te verbeteren. 
Het Junior Technovium is niet alleen een verrijking van het onderwijs gebleken, ook het bedrijfsleven plukt er 
nu en in de toekomst de vruchten van. 
In de regio hebben we in 2017 de keuze gemaakt voor een operationele samenwerking van Junior Technovium 
Nijmegen,  Techniek-Lab Beuningen, Tech-lokaal Maas & Waal en Junior Technovium Wijchen. Het 
uitgangspunt is dat elk Techniekcentrum zelfstandig blijft functioneren en zijn eigen identiteit behoudt. We 
gaan de gezamenlijke krachten bundelen en de gevarieerde innovatieve kennis met elkaar delen. In 2018 dient 
de extra ‘verdieping’ welke we de leerlingen in de gehele regio hiermee aanbieden positief ‘zichtbaar’ te 
worden.  
Financiering 2017: 
De financiering van het Junior Technovium wordt nog steeds volledig opgebracht door het onderwijs, 
bedrijfsleven en de lokale overheid. Het heeft er alle schijn van dat het bedrijfsleven inziet dat er voor de 
oplossing van het tekort aan technici meerdere sporen gevolgd dienen te worden. Een van de sporen zou in 
ieder geval een structurele bijdrage dienen te zijn om het Junior Technovium continu op de juiste manier haar 
werk te kunnen laten doen. 
 

Samenvatting 
 
In totaal hebben 6395 leerling bezoeken plaatsgevonden en de betreffende leerlingen hebben deelgenomen 
aan een onderwijsactiviteit of een event 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 in ons technisch educatief centrum in 2017 ruim 11.000  bezoeken gerealiseerd. 
 
      

Resultaten Technisch Educatief Centrum Junior Technovium 2017 
Junior Technovium TCCN Mystery X Techlab 

6395 leerling bezoeken 
51% Vo en 39 % Po en 
10% events. 

2225 leerling bezoeken  
Scholen Po en Vo 

250 bezoeken Ondersteuning 
onderwijsinstellingen 
VO/ROC/HAN 

 2423 bezoeken 
naschools 

  

Totaal: 11.293 bezoeken 
 



 
 

Stichting Junior Technovium jaarverslag 2017 
 

4 

Opmerkingen bij de leerling bezoeken: 
* Tendens is dat er minder vraag is naar de middagworkshops, zeker bij het PO; dit leidt uiteraard tot minder 
bezoeken. 
* Bezoeken van speciaal onderwijs vragen meer maatwerk en vraagt om onderwijs in kleinere groepen. 
Junior Technovium ontvangt zowel groepen vanuit het SBO als uit het SVO. 
 
 

 

  
 

Onderwijsactiviteiten 
 
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 onderwijsactiviteiten 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 HAVO leerlingen.  
Daarnaast zijn er activiteiten voor de bovenbouw van het primair onderwijs. 
 
Om aan alle verzoeken vanuit het 
VO 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 in 2016 gestart is met 
het ontwikkelen van een 
programma dat hiervoor geschikt 
is.  
Daarnaast ontvangt Junior 
Technovium ook leerlingen uit het VMBO tijdens zgn. talent- of keuzeuren. 
De Doe-dagen 2.0 zijn een onderdeel van het LOB programma nieuwe stijl. 
 
Ons Techlab biedt uitstekende mogelijkheden voor het VO om kennis te maken met moderne technologie en 
de zgn. Maker-community, gebaseerd op digitaal ontwerpen en prototyping. 
In deze workshops staat ontwerpend leren centraal, gebruik makend van de eigen creativiteit.  

Onderwijsvernieuwing 

Junior Technovium is continue bezig om het onderwijsaanbod af te stemmen op de vraag van het Primair- en 
het Voortgezet onderwijs waarbij onderzoekend leren en 21st Century Skills centraal staan. 
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Onze werkplekken worden steeds geactualiseerd en er komen ook nieuwe werkplekken bij. 
In 2017 werd hard gewerkt aan de realisatie van twee grote en moderne werkplekken: 

 Medische Technologie:  

Deze gaat opgeleverd worden begin 2018; uitvoerder is Radboud UMC. Deze werkplek 

geeft leerlingen VO een inkijk in het moderne ziekenhuis en de technologie die daarbij 

gebruikt wordt. 

 Energie en Duurzaamheid: 

Met financiële steun van One –Oost Nederland Energiek wordt de werkplek “Werken in het 

Energie lab” ontwikkeld en is bestemd voor leerlingen VO. 

 

 
 

Jaaroverzicht Activiteiten 

Het Junior Technovium is gehuisvest in Technovium (Heyendaalseweg 98 te Nijmegen) en beschikt over een 
dertigtal werkplekken/werkstations. In 2017 zijn weer nieuwe werkplekken gerealiseerd waaronder Energie en 
Duurzaamheid, besturen met Raspberry Pi en programmeren met de Microbit.  
 
In 2017 hebben, als onderdeel van de samenwerking met het onderwijsveld, 6395 leerling bezoeken bij Junior 
Technovium plaatsgevonden. De leerlingen hebben daar kennisgemaakt met (bèta-) techniek.  
Deze kennismaking met techniek vond plaats via een bezoek aan Junior Technovium, Techlab of een event. 
Ook nam de vraag naar ondersteuning toe bij events als de First Lego League in 2017, zowel bij leerlingen als 
docenten.  
 
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  
geoptimaliseerd, met name op onderwijsgebied.  
Bij boekingen van zgn. “dakpanklassen” 6,7,8 uit het Po gaan de leerlingen van groep 6 naar TCCN. 
 
In september 2013 is het Techlab gestart. Het is een 
samenwerkingsproject met de HAN-ICA, locatie Technovium. 
Techlab Nijmegen is een computergestuurde werkplaats waar men 
(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 workshops in het Voortgezet Onderwijs: Vmbo-t, onder- en 
bovenbouw Havo.  
 
In het Techlab kunnen alle klassen en alle niveaus vanuit het VO ontvangen worden voor workshops moderne 
technologie en ontwerpend leren. Daarnaast vindt ondersteuning plaats naar het excellentieprogramma van 
het ROC. Het Techlab, uniek in Nijmegen, is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het 
Ondernemersfonds gemeente Nijmegen en de HAN. Er zijn diverse machines ( 3D printers, lasersnijders, 
vinylsnijder, digitale freesmachine en een 3D scanners. Techlab is uitermate geschikt om de principes en 
werkwijzen van ontwerpend leren te ervaren en toe te passen.  

http://www.techlab-nijmegen.nl/


 
 

Stichting Junior Technovium jaarverslag 2017 
 

6 

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.  
Dit jaar 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. Het thema was dit jaar “Energie en 
Duurzaamheid”. Naast een praktijkdeel, waar de leerlingen in een van de werkplaatsen van Technovium een 
solarauto bouwden, volgden de leerlingen bij Junior Technovium verschillende workshops over duurzaamheid 
en gingen ze meten en onderzoeken in het Energie lab. 
Dit jaar bezochten 150 leerlingen van verschillende middelbare scholen de Doedagen 2.0. 
 

 

Workshops in het Energie Lab 

 

Evenementen 
 

Techniekdag Wijchen 
De techniekdag Wijchen vond dit jaar plaats op vrijdag 7 april in de Olympichal in Wijchen. 
Deelnemers waren leerlingen van groep 7 en 8 van de Wijchense basisscholen. 
De opdracht van het techniekproject was: “bedenk de duurzame school van de toekomst!” 
Junior Technovium was ook dit jaar medeorganisator van dit leuke event en organiseerde workshops. 
In 2017 deden er zo’n 450 leerlingen mee aan de wedstrijd en het randprogramma. 
 
 

 
  
 



 
 

Stichting Junior Technovium jaarverslag 2017 
 

7 

Techniektoernooi regio Gelderland 
Op initiatief van Junior Technovium is in de loop van 2014 een 
werkgroep gestart om samen met KWTG, TCCN en de landelijke 
Stichting Techniekpromotie de mogelijkheid te verkennen om 
regiopartner te worden van het landelijk techniektoernooi voor 
basisscholen. Dit resulteerde in een jaarlijks terugkerend 
evenement: “de regiofinale Gelderland van het Techniektoernooi”. 
 
Ook In 2017 was  Junior Technovium medeorganisator van deze regiofinale die plaatsvond op vrijdag 7 april in 
voorzieningenhart de Ster te Lent. Deelnemers waren leerlingen van groep 1-8 van de Gelderse basisscholen. 
De winnaars mochten meedoen met de landelijke finale op donderdag 1 juni in het Openluchtmuseum in 
Arnhem. 
 

 
 

 

Girlsday 
 

 
Ook dit jaar was Junior Technovium partner van het landelijk event Girlsday georganiseerd door VHTO.  
De brugklasmeiden van het Maas Waal College bezochten Junior Technovium op donderdag 13 april. Na een 
fotoshoot in de studio van Technovium kregen ze een workshop Mediadesign en T-shirt bedrukking 
aangeboden. 
 

Techniekdag 2017 

De Techniekdag Nijmegen vond plaats op zaterdag 
30 september in Technovium. Een 50 tal 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. De Techniekdag Nijmegen vond dit jaar voor 
de negende keer plaats en was met ruim 5000 
bezoekers een groot succes. 
Op deze dag willen we alle niveaus van techniek 
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laten zien. Het is voor ouders en kinderen een uitgelezen mogelijkheid om nu al in aanraking te komen met 
technische opleidingen en beroepen. 
Voor de middelbare scholieren was dit jaar een Vlogwedstrijd georganiseerd. 
 Ook in 2017 was Junior Technovium de hoofdorganisator. Daarnaast werd de dag mede mogelijk gemaakt 
door Technovium, NTS systems, Berko compressoren, PP Personeelsdiensten, ROC Nijmegen, Radboud 
Universiteit, Vrienden van Elektro, HAN en VNO-NCW. 

 

 

First Lego League 
 

 
De First Lego League is een wereldwijde wedstrijd waarbij meer dan 28.000 teams uit zo’n 70 landen 
meedoen. De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen PO en VO in de leeftijd 9-15 jaar. 
In 2013 vond de First Lego League regiofinale Arnhem/Nijmegen voor het eerst plaats in Technovium.  
Junior Technovium organiseert dit event jaarlijks samen met HAN-ICA. Dit jaar is er Ixperium Nijmegen 
bijgekomen als organiserende partner. Het thema van 2017 was “Animal Allies”. 
Dit jaar was een zeer succesvolle editie: het aantal deelnemende teams verdubbelde ten opzicht van 2016! 
Aantal deelnemers (in teams): 240 
Aantal bezoekers: 500 
 

 

Gigadrukte op Techniekdag Nijmegen 

NIJMEGEN - Techniek leeft. Meer dan 5.000 kinderen en hun ouders bezochten zaterdagmiddag 

de Techniekdag in het Technovium in Nijmegen. Ze stonden in de rij om de lassimulator uit te 

proberen, pannenkoeken te printen, een heftruck te bedienen of robotjes te bouwen. 

Aan het eind van de middag waren op veel plekken de materialen op. ,,De toeloop was nog groter dan 

verwacht'', aldus Wil Meertens van Junior Technovium. ,,Het is de negende Techniekdag en elk jaar zijn 

er meer bezoekers. Dit keer hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt. Wat misschien meespeelt is 

dat het een regenachtige dag is. Ideaal voor een binnenactiviteit.'' 

De Techniekdag Nijmegen is opgezet door de onderwijsinstellingen - van vmbo tot Radboud 

Universiteit - en het technisch bedrijfsleven uit de regio. Het is bedoeld om jonge mensen kennis te laten 

maken met techniek en te laten zien wat voor interessante beroepen er in deze sector zijn. 

de Gelderlander – 2 oktober 2017 
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Kennis- en expertisecentrum Junior Technovium 

 
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 2017 hebben we met onze kennis en kunde onderstaande initiatieven begeleid en ondersteund: 
 
* Junior Technovium Wijchen -  aansturing, begeleiding en kennisoverdracht. 
* Techniekdag Wijchen – medeorganisator. 
* Stichting Meerwaarde Maas en Waal, Druten: ondersteuning met lesmateriaal en ICT. 
* Techniek Lab Beuningen. Ondersteuning tijdens opstartfase. Aanleveren kennis en leermiddelen. 
* InScience filmfestival, Lux Nijmegen- Samen met Mystery X en TCCN vond op zondag 12 november de derde           
editie plaats van de Nijmeegse Junior Wetenschaps-Quiz gepresenteerd voor kinderen van 9-13 jaar tijdens dit 
festival. 
* Weekendschool - Ondersteuning middels uitleen practicummaterialen. 
* CORT (collegiaal overleg regionale techniekcentra). Deelnemer en gastheer van dit samenwerkingsverband.  
* Technasium, Mondial College: opdrachtgever en jurering project “bouw een exhibit voor de Techniekdag” 
* Techlab – ondersteuning ROC, HAN en Nijmeegse organisaties t.b.v. ontwerp- en maakopdrachten. 
* First Lego League 2017: ondersteuning docenten bij de voorbereidingen van de regiofinale. 
 

 

Technieklokalen Koepel 
 
In 2017 is een initiatief ontwikkeld om in de regio een Technieklokalen Koepel (TLK) op te richten. Het Junior 
Technovium is aangesloten bij deze Koepel, heeft deze mee ontwikkeld en onderschrijft de doelstellingen. 
In de regio Rijk van Nijmegen en Maas & Waal bestaan er momenteel vier Technieklokalen, waar kinderen via 
werkstations kennis kunnen maken met allerlei aspecten van de (actuele) technologie. Dit vindt plaats op 
zowel PO- als op VO-niveau. De verschillen tussen de lokalen zijn aanzienlijk. Er bestaat behoefte bij alle 
lokalen om kennis te delen en daar waar het regio-activiteiten betreft, de krachten te bundelen.  

 
 

De TLK heeft in de regio ‘Rijk van Nijmegen en Maas & Waal’ als doel de regionale samenwerking van de 
Technieklokalen te verbeteren en te intensiveren door van elkaar te leren en gezamenlijk door te ontwikkelen. 
Dit geldt voor het Po, maar dient doorontwikkeld te worden voor het VO.  
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Kengetallen 

 

 
Bezoekersaantallen Junior Technovium 2006 – 2017 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

456 1646 2627 2622 2200 2884 3738 6032 5693 6770 7282 6395 

 
Bezoekersaantallen 2017 per jaar 

 
 
 

 
 
Details bezoeken 2017 per maand 
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Leerling bezoeken in 2017 uitgesplitst naar schooltype 
 
 

 

 
Aantal workshops in 2017 uitgesplitst naar schooltype 
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Welke scholen hebben in 2017 Junior Technovium bezocht? 
 
 

Bezoeken Basisscholen in 2017 
 

Basisscholen (28) Aantal 
bezoeken 

Overkoepelende stichting 

Het Talent 1 Conexus 
Montessori Lindenholt 4 Conexus 
De Oversteek 12 Conexus 
Montessori Dukenburg 4 Conexus 
De Tovercirkel 1 Conexus 
De Vuurvogel 5 Conexus 
De Kleine Wereld 5 St. Josephscholen 
De Sterredans 4 St. Josephscholen 
Petrus Canisius 3 St. Josephscholen 
Montessori Nijmegen 7 St. Josephscholen 
Klein Heyendaal 3 St. Josephscholen 
Sint Nicolaasschool 2 St. Josephscholen 
De Geldershof 4  
De Regenboog 6 S.P.O. Condor 
De Haafakkers 1 SKO Batavorum 
Sint Jacobusschool 1 SKO Batavorum 
Stap voor Stap 1 StisamO 
Basisschool Breedeweg 1 SPOG 
De Doornick 1 De Linge 
De Wegwijzer 2 Oeverwal 
De Dromedaris 6 Oeverwal 
SBO Klavervier 6 Oeverwal 
De Kameleon 2 Oeverwal 
De Trinoom 7 Kans en Kleur - Wijchen 
De Ratel 2 St. Lijn 83 
De Grote Lier 1 St. Lijn 83 
De Vallei 1  
IKC De Vonkenmorgen 4 St. De Linge 
IKC Het Drieluik 1 St. De Linge 
Diversen 1  

Totaal 30 scholen 99  workshops  (groep 7, 8) 
 
Scholen van de stichtingen Conexus en St. Josephscholen alsmede scholen uit de regio Nijmegen bezochten 
Junior Technovium. Dit jaar was het aandeel PO bezoeken 43 %. 
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Bezoeken VO scholen in 2017 
 

VO scholen (16) Aantal 
bezoeken 

Overkoepelende stichting 

Het Rijks 28 SGRvN 
Kandinsky College 33 SGRvN 
NSG 11 SGRvN 
Maas Waal College 17 Alliantie VO 
Citadel College 22 Alliantie VO 
SSGN 14 Alliantie VO 
Mondial College 2 Alliantie VO 
Mondial College Technasium 3 Alliantie VO 
Pax Christi College 2 Alliantie VO 
Montessori College  41  
Montessori College Groesbeek 1  
Kristallis 6 Pluryn 
OBC Huissen 1 Scholengroep Over en Midden Betuwe 
Elzendaal College 3 OMO 
Totaal 184 workshops (VMBO/HAVO/VWO) 
   
Bezoeken MBO/HBO 
ROC Onderwijsassistenten 2  
HAN Gymnasion 2  
Totaal 4 workshops MBO/HBO 

 
Middelbare scholen van de  Alliantie Voortgezet Onderwijs, Scholengroep Rijk van Nijmegen en diverse andere 
VO scholen uit (regio) Nijmegen bezochten in 2017 Junior Technovium.  
Dit jaar was het aandeel VO bezoeken 57 %. 
 

Gelieerde activiteiten: 
 

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), en diverse naschoolse activiteiten en 
techniekclubs   
Ook verzorgen zij techniekactiviteiten bij buitenactiviteiten. Tussen Junior 
Technovium bestaat een hechte samenwerking. Samen organiseren wij diverse activiteiten  zoals Girlsday. 
 

Mystery X – Stichting Wetenschap voor Kinderen 
Junior Technovium levert een bijdrage aan Mystery X. Mystery X is een zelfstandige stichting die lezingen 
organiseert voor kinderen. Bij zo’n lezing gaat een professor of deskundige nader in op een technisch of 
wetenschappelijk onderwerp. In 2017 bezochten in totaal 250 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 Junior Technovium en TCCN. 
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Mystery X lezingen in 2017  
 

 Jan.2017 Plastic Soep, locatie Valkhofmuseum 

 Feb.2017  Magische muziek  

 Mrt.2017  Lustrum editie Mx – thema hoe leef je in 2040? 

 Apr.2017 Bionica 

 Mei 2017  Mindf*ck, je ogen bedrogen! 

 Juni 2017  Boem! – proefjes die knallen.  

 Okt. 2017 Zonde om weg te gooien, over voedselverspilling. 
 Nov.2017  De Junior Wetenschapsquiz tijdens het Inscience  

filmfestival, Lux Nijmegen 

 
    
 

Bestuur en financiële resultaten  

 
Statutaire naam:  Stichting Junior Technovium 
Opgericht: 17-12-2012 
Vestigingsplaats: Nijmegen 
Rechtsvorm: Stichting 
Locatie: gebouw Technovium 0.33 
 

Samenstelling bestuur: 
 Sander van Gelder, voorzitter 

 Folkert Potze (directeur techniek – ROC Nijmegen) 

 Tom Kokke, secretaris/penningmeester (BERKO) 

 Berni Drop –namens VO (rector Montessori College) 

 Jack van de Logt – namens PO (voorzitter Conexus) 

 Marleen Overkamp (TCCN) 

 Jorg Janssen (HAN) 

 Peter Paul Geraeds ( PP Personeelsdiensten) 

 

Management Adviseur: John Spierings (ROC) 
 

Doelstelling van de Stichting: 
 
Uit de statuten: De stichting heeft ten doel de instroom van jongeren in de hele keten van het technisch  
onderwijs te bevorderen en voorts al hetgeen met deze doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door: 
- het vormen en in stand houden van een regionaal expertisecentrum en activiteitencentrum voor promotie van 
bètatechniek en techniekeducatie, “Junior Technovium” genaamd. 
- het ondersteunen, invullen en verdiepen van het techniekonderwijs in primair en voortgezet onderwijs in 
Nijmegen en omstreken. 
- het fungeren als coördinatiepunt voor de promotie van bètatechniek in Nijmegen en omstreken. 
- het ondersteunen en invullen van naschoolse techniekactiviteiten in Nijmegen en omstreken. 
- alle andere wettige wijzen. 
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Het Junior Technovium is een activiteitencentrum voor bèta-techniek dat zich richt op de bovenbouw van het 
primair- en het voortgezet onderwijs. Het centrum is sinds januari 2011 ondergebracht in het nieuwe gebouw 
Technovium.  Junior Technovium wil jongeren van 10 tot 16 jaar spelenderwijs, op een aantrekkelijke wijze, 
kennis laten maken met bèta-techniek en laten zien wat ze er later allemaal mee kunnen doen. Ontdekkend en 
ontwerpend leren staan hierbij centraal. Het wil ook buiten schooltijd techniekliefhebbers de gelegenheid 
geven om na een eerste kennismaking met techniek de ervaring uit te diepen.  

Het Junior Technovium is een technische ontmoetingsplaats dicht bij de praktijk èn dicht bij het onderwijs. De 
technische en exacte vakken worden bij het Junior Technovium in de context geplaatst van de zeven werelden 
van bèta en techniek zodat het voor leerlingen meer duidelijk wordt wat de beroepsmogelijkheden zijn en in 
welke sectoren van de samenleving deze zichtbaar worden. 

 In het nieuwe Junior Technovium is ook het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) gehuisvest. Samen 
bieden ze een uitgebreid pakket aan activiteiten om kinderen kennis te laten maken met alle facetten binnen 
de techniek en de mogelijkheden binnen de technische beroepen, zowel binnen- als naschools. 

Ondersteuning/sponsoren 

 
 In 2017 werd Stichting Junior Technovium mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van: 
 

 ROC Nijmegen 

 Scholen Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen 

 HAN Hoge School Arnhem Nijmegen 

 Gemeente Nijmegen 

 Industriële Kring Nijmegen en omgeving 

 Bedrijven regio Nijmegen: 

 

 

 
 
 
 

ICT modernisering 

Het ICT bedrijf Scholten Awater heeft een sponsorovereenkomst 
met Junior Technovium afgesloten voor de periode 2016-2018. 
Tijdens deze periode wordt ons computernetwerk geheel 
vernieuwd. 
In 2017 werd het Junior Technovium voorzien van nieuwe laptops 
en tablets; deze worden ingezet bij onze nieuwe werkplekken. 
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Bijlage 

 

 

Financieel Jaaroverzicht 2017 Stichting Junior Technovium  
 

     
Som van 
Bedrag   

 

 
B/L Beknopt Uitgebreid  Totaal 

Baten Bijdrage Schenking  -82.504,00 

  Sponsoring  -170.451,53 

 Overig Diverse overige baten  -12.931,10 

  Overige rentelasten  429,96 

 Subsidie Subsidie 2016 (restant)  -12.704,00 

  Subsidie 2017  -20.000,00 

Totaal Baten    -298.160,67 

Lasten Algemene kosten Contributies/lidmaatschappen  452,49 

  Verzekeringen  2.233,70 

 Gebouwen Huur gebouwen  60.964,20 

  

Onderhoud gebouw-mater-
reparat 

 
669,38 

 Kantoorkosten Accountantskosten  7.643,99 

  Drukwerk door derden  222,03 

  Kantoorartikelen  239,07 

 

Onderhoud-aanschaf 
inventaris 

Kleine aanschaffingen <= € 
1.000 

 
579,65 

 Onderwijskosten Overige kosten onderwijs act.  3.233,34 

  Verbruiksmaterialen  2.986,72 

 Personeelslasten Inhuur externen  214.640,57 

  Inkoop cursussen derden  114,95 

 Verkoop-representatiekosten Reclame/PR  712,73 

  Representatiekosten  1.107,67 

Totaal Lasten    295.800,49 

Eindtotaal    -2.360,18 

     

     
Nb.     
 Dit zijn de voorlopige jaarcijfers; op het moment van verschijnen van dit jaarverslag zijn de 

definitieve cijfers nog niet bekend. 

 
 

 
 


