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VOORWOORD
van de voorzitter
Junior Technovium is een gezamenlijk initiatief van het onderwijs, bedrijfsleven
en de overheid. Junior Technovium is gehuisvest in het Technovium gebouw
aan de Heyendaalseweg 98 in Nijmegen.
Het Junior Technovium is een zelfstandige stichting, welke wordt bestuurd
door een vertegenwoordiging van het onderwijs en het bedrijfsleven. De
financiering van het Junior Technovium wordt gedragen door het onderwijs,
bedrijfsleven en de lokale overheid.
Het initiatief is ontstaan uit een groeiende bezorgdheid voor een tekort aan up
to date opgeleide medewerkers voor de technische branche. Junior
Technovium levert een substantiële bijdrage aan het bevorderen van de
instroom naar het technisch onderwijs.
Junior Technovium is in staat om een doorslaggevend verschil te maken in de
beroepskeuze die ouders samen met hun kinderen maken. Junior Technovium
is niet alleen een verrijking voor het onderwijs gebleken, ook het bedrijfsleven
plukt er de vruchten van. Kortom: Samenwerken loont!
Ondanks een duidelijke verbetering van het techniek imago heeft anno 2020
het bedrijfsleven toch nog te kampen met een tekort aan technici. Dat is voor
het team van Junior Technovium een extra stimulans om door te blijven
ontwikkelen.
Naast de regulier activiteiten heeft Junior Technovium in 2020 inhoudelijk een
bijdrage mogen leveren aan het PRiCT-project en het project Sterk Techniek
Onderwijs (STO 2020 t/m 2023).
Tijdens de Coronaperiode heeft het team de beschikbare ruimte qua inrichting
en apparatuur een ware metamorfose laten ondergaan.
Opnieuw een positieve impuls voor het alsmaar groeiende positieve imago
rondom de wereld van Techniek!
Sander van Gelder
voorzitter stichting Junior Technovium

TERUGBLIK 2020
Wat een jaar was 2020, een jaar van:
- Junior Technovium in ontwikkeling
- veel reserveringen en bezoeken
- corona
- geannuleerde bezoeken
- thuischallenges
- de start van een eigen ruimte
- nieuwe collega's
- veel stagiaires
- professionele upgrade
- Sterk TechniekOnderwijs
- samenwerking
- het PRiCT-project
- online Workshops
- de Mega Mini Techniekdag Quiz Challenge Spel Show
- social media
- een nieuwe huisstijl en website
en nog veel meer!
2020 was een bijzonder jaar.
Wat overheerst in eerste gedachte zijn misschien de maatregelen die het
corona-virus ons oplegde.
Daardoor hebben we minder leerlingen gezien dan gehoopt, maar het heeft
ons ook de tijd gegeven om Junior Technovium te ontwikkelen en te
vernieuwen.
Ons programma heeft zich vernieuwd, natuurlijk zijn de programmalijnen
over Ontwerpend Leren, Onderzoekend Leren en Programmeren de basis,
alleen de manier van aanbieden is compleet gewijzigd.
Zo hebben we bijvoorbeeld stap gezet om niet meer vanuit een toepassing
te werken (3d-printen), maar om vanuit het ontwerp/maak-proces te
starten.
We hebben onze ruimte vernieuwd en ingericht vanuit 6 Lab's.
Daarnaast nemen we deel aan diverse projecten, variërend van Sterk
Techniek Onderwijs tot het PRiCT-project. En activiteiten variërend van
ThuisChallenges tot een Makethon Health.
2020 was een jaar van vernieuwing, in dit jaarverslag blikken we terug.
Kijk je mee?

team Junior Technovium

In 2020 is het team van Junior Technovium gewijzigd.
Zo heeft Stella tot 1 augustus 2020 voor Junior Technovium gewerkt en is collega Jan,
een van de starters bij Junior Technovium, na zo’n 15 jaar Junior Technovium
gepensioneerd.
Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn collega’s Willem en Fanne gestart.
Naast Marloes en Michiel zijn zij de vaste gezichten van Junior Technovium.

Marloes

Michiel

Willem

Fanne

stagiaires Junior Technovium

In 2020 hebben we met veel plezier gewerkt met een heel aantal stagiaires
(deeltijd en voltijd).
Roos – onderwijsassistent (2019-2020)
Niels – applicatie-ontwikkelaar (2020-2021)
Janneke – pedagogisch medewerker (2019-2020)
Thom – applicatie-ontwikkelaar (2020-2021)
Jeroen – Human Technology (2019-2020)
Nick – onderwijsassistent (2020-2021)
Jolyne – PABO (2019-2020)
Jip – applicatie-ontwikkelaar (2020-2021)
Roula – technisch onderwijsassistent (2019-2020) Seline – onderwijsassistent (2020-2021)
Timo – applicatie-ontwikkelaar (2019-2020)
Luuk – onderwijsassistent (2019-2020 en 2020-2021)

vrijwilligers

Vrijwilligers Twan en Hielke zijn al voor geruime tijd aan ons verbonden. Zij
ondersteunen bij administratieve werkzaamheden en bij het onderhoud van onze
apparaten.

corona

Net als de hele maatschappij heeft Corona ons ook geraakt. In het voorjaar van 2020
hebben we erg veel thuisgewerkt en samen online nieuwe plannen gemaakt en
ontwikkeld.
In de lockdown van december zijn we gestart met de upgrade van ons Inspiratielab.
In dit jaarverslag blikken we terug, kijk je mee?

HET NIEUWE TECHNOVIUM
Junior Technovium is een bekend begrip in Nijmegen en omstreken: het is een
inspiratielab waar leerlingen kennismaken met de mogelijkheden van Techniek en
Technologie.
Zoals de Techniek en Technologie hard veranderen, zo verandert Junior Technovium
ook. Aansluiten bij de leerlingen van nu, de (technische) mogelijkheden van straks en
de beroepen van later: dat is wat Junior Technovium doet.
Een creatief-technisch ontwerp &
maakproces
Leerlingen werken bij het Junior
Technovium aan complexe uitdagingen,
waarbij ze stap voor stap door het proces
geholpen worden. Hierbij is er veel
ruimte voor invulling van de leerling zelf.
Het gaat tenslotte niet om ons, maar om
de leerling!
Context->concept
De uitdagingen komen vanuit de
7 werelden van Techniek en worden
daarna in 1 van de Labs uitgewerkt.
Er zijn altijd meerdere oplossingen
mogelijk, en daardoor ontdek je als
leerling wat het best bij je past
Samenwerking
De uitdagingen worden, daar waar
mogelijk, gekoppeld aan bedrijven. Zo is
er altijd een relevante en lokale partij die
meedenkt.

Van werkplekken naar werkplaatsen
Oude situatie: er zijn zo’n 20
werkplekken waar de leerlingen kunnen
werken. Een werkplek is hierbij gelijk
aan een opdracht en vindt continu op
dezelfde plek plaats.
Voorbeeld: een tweetal kiest de
werkplek 3D printen en maakt een
sleutelhanger.
Nieuwe situatie: leerlingen werken
vanuit een opdracht die de context
schetst. Vanuit deze context wordt er
een werkplaats gekozen. Het grootste
gedeelte werken leerlingen aan een
eigen bureau/tafel, en op bepaalde
momenten werken ze in een Lab.
Voorbeeld: Een tweetal kiest de vraag
‘hoe maak je je eigen merchandise?’ en
bedenkt op school een idee om dit bij
het JT uit te werken in het 'DesignLab'

LOB
De kern van Junior Technovium: vuurtjes
aanwakkeren. We helpen leerlingen te
ontdekken waar ze goed in zijn en we
inspireren om hier verder mee te gaan.
Daarbij helpen we door ervaringen op te
doen, uitdagingen aan te gaan en te
reflecteren hierop.

de 7 werelden van Techniek

herinrichting Junior Technovium

In het voorjaar van 2020 hebben we besloten om de huurovereenkomst met TCCN
te beëindigen. Reden hiervoor is met name de verwachtte toestroom van extra VOleerlingen i.v.m. Sterk Techniekonderwijs.
In het najaar hebben we een plan gemaakt om al deze leerlingen bij ons te kunnen
ontvangen en de ruimte opnieuw ingericht en opgefrist. Een fijn resultaat!

Junior Technovium - start schooljaar 2020-2021

Junior Technovium - eind 2020
nieuwe huisstijl Junior Technovium

In samenwerking met de Grafische Werkplaats hebben we een nieuwe huisstijl
ontwikkeld. Deze huisstijl hebben we inmiddels doorgevoerd in onze social media,
onze website en andere uitingen.
We zijn heel blij met deze frisse, moderne uitstraling!

werken in Labs
Leerlingen werken in verschillende Labs. In elk Lab werk je aan een andere
vaardigheid en vaak ook binnen een andere context.
SmartLab
In het SmartLab werk je met slimme technologie. Deze technologie moet je soms nog
programmeren, of helpen om het juiste programma uit te voeren. Je werkt met robotarmen, domotica en slimme lego.
HealthLab
In het HealthLab werk je met technologie die alles te maken heeft met je gezondheid.
Meten is weten, en met behulp van allerlei sensoren en een echt simulatie-bed leer je
alles over gezondheid en technologie.
MediaLab
In het MediaLab werk je met beeld en geluid, in de breedste zin. Van virtual reality en
werken met een green screen tot stop-motion en het opnemen van een podcast:
allemaal dingen die je doet in het MediaLab.
DesignLab
In het DesignLab werk je met de mogelijkheden van digitale fabricage. Digitaal
ontwerpen en daarna echt vast kunnen houden: dat is wat je hier doet. Denk aan 3D
printen en lasersnijden, maar ook het bedrukken van shirts of petten hoort hierbij.
ProtoLab
In het ProtoLab werk je met allerlei materialen en gereedschap. Hier bouw je een
prototype, soldeer je en werk je met hout. Daarnaast kun je gebruik maken van de
structure-tester om de constructie te testen.
ScienceLab
In het ScienceLab werk je als onderzoeker in een laboratorium. Met behulp van
verschillende experimenten, materialen en technieken ontdek je hoe bepaalde dingen
werken én maak je zelf iets nieuws! Koekjes, gel, vuur… het kan alle kanten opgaan.

NIEUWE LABS

BEZOEKEN 2020
2020 werd natuurlijk voor een groot deel beheerst door Corona.
Ondanks dat we vanaf maart veel annuleringen hebben moeten doorvoeren en er
ontzettend veel scholen vanaf het nieuwe schooljaar niet konden of mochten
reserveren, zijn we toch heel tevreden met het aantal leerlingen en scholen die Junior
Technovium wel hebben kunnen bezoeken.
In totaal hebben we in 2020 3.719 leerlingbezoeken gehad.
Dit bestaat uit 1.949 basisschoolleerlingen en 1.770 leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. (2019: 5.412 leerlingbezoeken)

De scholen met geen waarde achter hun naam,
hadden wel geboekt, maar hun bezoek heeft
uiteindelijk niet kunnen plaatsvinden.

Naast al deze leerlingbezoeken zijn we in gesprek gegaan met scholen en docenten.
We merken dat dit onze verbinding versterkt. Zo raadplegen docenten ons voor advies
of inspiratie, of organiseren we samen een bijscholing.
We krijgen hele positieve reacties op de gerealiseerde ontwikkelingen.

PROJECTEN
PRiCT-project
Vanaf 1 januari heeft Marloes het
projectleiderschap van het PRiCT-project
overgenomen.
PRiCT staat voor Professioneel Repertoire
in Computational Thinking, een
subsidieproject vanuit de Provincie
Gelderland, in samenwerking met Fontys,
NXP en Devlab en de regionale
technieklokalen (STRvN).
De bedoeling van het project is een
duurzame integratie van Computational
Thinking (CT) op scholen. Computational
Thinking is een van de belangrijke 21eeuwse vaardigheden.
In schooljaar 2019-2020 deden er 4 PO-scholen en 5 VO-scholen uit de regio mee aan dit
project en vanaf schooljaar 2020-2021: 7 PO-scholen uit de regio.
Als Junior Technovium hebben we deelgenomen aan de professionalisering vanuit Fontys:
hoe maak je goed lesmateriaal en implementeer je dit in je vakken.
Daarnaast hebben wij zelf aan alle deelnemende scholen de praktische workshops over CT,
programmeren en de micro:bit verzorgd.

STERK TECHNIEK ONDERWIJS
Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en
innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en
werk in de regio.
In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven
samen aan realisatie van de plannen.
Junior Technovium is erg actief binnen Sterk TechniekOnderwijs Nijmegen. We nemen
deel aan 4 van de 10 projecten:
VMBO-T-praktijkcomponent. Michiel is de coördinator van deze projectgroep. Binnen
deze projectgroep wordt materiaal ontwikkeld om scholen goed voor te bereiden op
‘de nieuwe leerweg’. Met dit lesmateriaal kunnen scholen straks onder andere het vak
Technologie & Toepassing geven, en Junior Technovium heeft als hotspot daarbij ook
een inhoudelijke rol.
Robotica-keuzeuur / deelname First Lego League. Marloes is coördinator van deze
projectgroep. Binnen deze groep werken docenten samen aan het maken van
materiaal om leerlingen deel te laten nemen aan de First Lego League. Hierbij wordt
ook gekeken of het vak ‘robotica’ een vaste plek kan krijgen in het curriculum.
Oriëntatieroute. Willem neemt deel in deze projectgroep: de Orientatieroute dient om
alle leerlingen in de onderbouw VMBO op bezoek te laten gaan bij de verschillende
hotspots.
Het jaar 2020 bestond voor dit project vooral uit veel ontwikkeling, door Corona zijn er
nog nauwelijks pilots met leerlingen uitgevoerd. Dit houden we tegoed!
Virtual Reality: Junior Technovium speelt een rol in de professionalisering van de
docenten binnen de VR-projectgroep, en helpt bij het ontwikkelen van lesmateriaal
voor alle scholen.
Naast de ontwikkeltijd hebben we ook een subsidie ontvangen om een aantal
investeringen te doen. Fantastisch, want zo blijven we up-to-date én hebben we
genoeg materialen om het groeiende aantal bezoekende leerlingen de fantastische
kant van techniek en technologie te laten ervaren.

EVENEMENTEN
van Techniekdag naar de
GroteMegaMiniTechniekdagQuizChallengeSpelShow
Traditiegetrouw organiseren we op de laatste zaterdag van september een Techniekdag.
Omdat wij, maar ook al onze Gelderse Techniekdag-collega’s in 2020 geen Techniekdag
konden organiseren hebben we alternatief voorbereid:
de Grote MegaMiniTechniekdagQuizChallengeSpelShow.
Een coole, snelle spelshow waarin jongens en meisjes uit
Gelderland tegen elkaar strijden. Er worden 7
afleveringen gemaakt en in elke aflevering staat een van
de 7 werelden van Techniek centraal.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om eind 2020/begin 2021 de opnames te maken, maar
door de steeds wijzigende beperkingen is dit uitgesteld tot medio 2021.
De uitzendingen zijn voor eind schooljaar 2020-2021 gepland.

First Lego League

hopelijk wordt het snel weer,
zoals het was!
(foto uit 2019)

Als organisatie van de regiofinale First League
Arnhem Nijmegen werden ook onze CoreValues
op de proef gesteld. Normaal gesproken houden
we in november of december de regiofinale, maar
dat ging dit jaar niet. Gelukkig bleef het
enthousiasme onder de deelnemende teams
groot en hebben we gezorgd voor
maatwerkoplossingen met een online regiofinale
in maart 2021.
Dit project brengt veel positiviteit te weeg,
samenwerken, het oplossen van een groot
maatschappelijk (wereldwijd) probleem én
programmeren komt aan bod. Het zou mooi zijn
als er de komende jaren nóg meer teams uit
Arnhem en Nijmegen zullen meedoen.

MAAR ER IS MEER....
thuischallenges
Om in contact te blijven met leerkrachten en
leerlingen hebben we diverse thuischallenges
aangeboden. Via social media, onze
nieuwsbrieven en de website tipten we ze over
de nieuwe challenges.
De thuischallenges waren eenvoudig thuis uit
te voeren experimenteerproefjes, leuke
ontwerp- en maakuitdagingen en opbouwende
offline en online programmeerlessen.
Een succes. Regelmatig zagen we in de
websitestatistieken een piek in de kijkers wat
voor ons betekenden dat een school het
bijvoorbeeld op een weektaak of lesuur had
ingeroosterd.

online workshops

Vanaf de lockdown in december zijn we gestart met online workshops Programmeren.
Een succes! Via code.org hebben we inmiddels al heel wat dansfeesten gezien.
Het is een mooie ervaring voor docenten die nog weinig programmeerervaring hebben. Zij
merken dat zij zelf hier beter mee overweg kunnen dan gedacht én merken dat hun kinderen
dit eigenlijk goed en makkelijk oppakken en daarbij heel enthousiast zijn.
Een mooie manier om zo toch met de leerkrachten en hun leerlingen in contact te blijven.

samenwerkende techniekcentra Rijk van Nijmegen

Junior Technovium is een van de technieklokalen, aangesloten bij stichting STRvN. Het is mooi dat
we samenwerken en delen. We ontmoeten elkaar regelmatig en inspireren elkaar met het in
gebruik nemen van nieuwe apparaten en werkvormen.

makethon Health

Samen met HealthValley stond een Makethon Rapid Prototyping in de planning. Helaas werd
deze afgelast i.v.m. de corona-maatregelen. Wat in het vat zit, verzuurt niet?

techniekpact-Collegetour - André Kuipers

Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland nodigde ons uit voor het geven van
workshops Creatief Programmeren voor PABO-studenten op 5 februari. Ontzettend leuk om deze
aankomende docenten te inspireren op het gebied van Programmeren.
40 enthousiaste studenten was het mooie resultaat!

cross-over zorg en technologie / hacketon tech@doptie

Zo'n 25 techniekstudenten gingen samen met 25 verpleegkunde-studenten de samenwerking
aan. Ze kozen een uitdaging van een regionale zorginstelling en werkten naar een oplossing.
In Junior Technovium staken ze de handen uit de mouwen en maakten diverse prototypes van
op-maat-gemaakte-badkamers tot een patiënten-app.
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Sander van Gelder - voorzitter
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Henk Pepping - namens PO Nijmegen - directeur de Klokkenberg (vanaf december 2020)
Jorg Janssen - coördinator HAN_ ICA-opleidingen
Jan Willem Lackamp - TCCN
Ruud Schuurman - innovatiemakelaar RCT Gelderland (vanaf december 2020)
Managementadviseur: John Spierings - ROC Nijmegen
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