
 
 

Innovatieve Techniekdocent bij Junior Technovium  

Wil jij onze organisatie helpen succesvol te zijn? Weet jij met jouw kennis en ervaring anderen te 
inspireren voor een loopbaan in de Techniek? Stichting Junior Technovium zoekt met ingang van het 
schooljaar 2018/2019 een docent techniek. 

 Voor 0,7 – 0.8 fte 

 Waardering: docent LB; aantoonbare ervaring in het techniekonderwijs. 

Afgeronde opleiding 2de graad techniek / technologie breed 

 Per 1 september 2018 

 Locatie: Technovium 

Het Junior Technovium is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid, gehuisvest 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. 

Wat  ga je doen? 

Kerntaken zijn: 

 Ontvangen en begeleiden van bezoekende klassen po en vo. 

(bovenbouw po en alle klassen en niveaus vo) 

 Begeleiden en instrueren docenten van bezoekende scholen 

 Workshops geven  

 Lesstof  en workshops ontwikkelen van nieuwe werkplekken 

 Bestaande werkplekken up to date houden/verbeteren 

 Ondersteunen van evenementen zoals Techniekdag Nijmegen en First Lego League 

 Intermediair tussen JT- en afdeling ICT 

 Beheerder en ontwikkelaar voor het Techlab 

 Verbinding zoeken tussen Techlab en regionaal bedrijfsleven 

Daarnaast wordt intern het administratief werk verdeeld tussen de werknemers van het Junior 

Technovium: boeken van bezoeken, contact scholen, overleg over workshops, up to date houden van 

de website. 

Wat moet je kunnen? 

 Leerlingen enthousiasmeren voor W&T 

 Flexibel en creatief om kunnen gaan met de veranderende wereld van techniek en de vraag 

die daaruit voortvloeit vanuit het onderwijs 

 Aanpassingen en vernieuwingen aan kunnen brengen in het programma aanbod. 

 Een nieuwsgierige blik op de snel veranderende (beroeps)wereld van W&T 

 Kennis hebben van de FABLAB wereld/ Makersworld en de nieuwe technologie 

 Inzicht en vaardigheid hebben in moderne onderwijsprocessen die aansluiten bij de 21e -

eeuwse vaardigheden 

 Ervaring hebben met programmeren en het aansturen van elektronica m.b.v. Raspberry pi 

en/of Arduino 



 
 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende baan in een klein gemotiveerd team. 

Ruimte om te groeien en zelf vorm te geven aan de inhoud van de workshops. 

Meer weten over deze vacature? 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Wil Meertens, coördinator Junior Technovium 

Tel: 024-8904303 / 06-47038620 

Email: w.meertens@roc-nijmegen.nl 


