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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 2014 is het tweede 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 2013 heeft Junior Technovium workshops verzorgd voor leerlingen uit het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, MBO (ROC) en de Pabo. 
 
In totaal hebben ruim 5600 leerlingbezoeken plaatsgevonden en de betreffende leerlingen hebben 
deelgenomen aan een onderwijsactiviteit van het Junior Technovium. Dit zijn absoluut gesproken minder 
bezoeken dan het voorgaande jaar. Die cijfers waren in 2013 geflatteerd omdat Montessoricollege locatie 
Kwakkenberg intensief gebruik maakte van onze faciliteiten vanwege de nieuwbouw aldaar. 
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 MysteryX.  In totaal zijn zo rond 10.000  bezoeken gerealiseerd. 
 
      

Bezoekersaantallen Activiteitencentrum JuniorTechnovium in 2014 
 

 JuniorTechnovium TCCN MysteryX 
Schoolactiviteiten 

(leerlingen) 
 5693 
 

2100 
 

 

Naschoolse activiteiten 
(kinduren) 

 400 (Techlab) 5600 1080 

 
 
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 van 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 Havo-leerlingen. In aanvulling daarop zijn er activiteiten voor het primair onderwijs (groep 7 en 8).  
 



 
 

Jaarverslag JuniorTechnovium 2014 4 

Jaaroverzicht Activiteiten 

Het JuniorTechnovium is gehuisvest in Technovium (Heyendaalseweg 98 in Nijmegen) en beschikt over twintig 
werkplekken/werkstations. In 2014 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 2014 hebben, als onderdeel van de samenwerking met het onderwijsveld, bijna 6.000 leerlingbezoeken bij 
JuniorTechnovium plaatsgevonden. De leerlingen hebben daar kennisgemaakt met (bèta-) techniek.  
Deze kennismaking met techniek vond plaats via een bezoek aan de werkplekken in JuniorTechnovium 
(zogenaamde ActionLabs) of in het Techlab. Het Techlab is gelegen naast JuniorTechnovium.  
 
JuniorTechnovium werkt 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. 

 

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 computerontworpen 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 2014 heeft JuniorTechnovium regelmatig workshops verzorgd voor 
leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Techlab is uitermate geschikt om de principes en werkwijzen van 
ontwerpend leren toe te passen.  

 
 
Voorbeelden zijn: 
 
“Ontwerp de Ketchupfles van de toekomst”  
3D ontwerp-opdracht; Technasium, Mondialcollege 
en Heinz, uitgevoerd in Techlab 
 
‘Ontwerp je eigen houder voor je mobiele telefoon” 
2D/3D ontwerpopdracht; Kandinsky College 
uitgevoerd in Techlab door VMBO 3 leerlingen. 
 

 
 

http://www.techlab-nijmegen.nl/
http://www.juniortechnovium.nl/
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Techniektoernooi 
Op initiatief van JuniorTechnovium 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. Vanaf 2015 zal 
JuniorTechnovium mede-organisator worden van het 
regionale Gelderse techniekoernooi. Leerlingen van de 
PABO zullen getraind worden om de basisschoolleerlingen 
en leerkrachten tijdens hun stage te ondersteunen bij het 
uitvoeren van de opdrachten op de verschillende scholen. 
 
 

Girlsday 
Ook dit jaar was JuniorTechnovium partner van het landelijk event 
Girlsday georganiseerd door VHTO.  
In totaal 100 meisjes van Mondialcollege Nijmegen en Citadelcollege in 
Lent bezochten JuniorTechnovium en kregen aantrekkelijke workshops 
aangeboden: Sieradendoosjes maken op de traditionele manier met 
hamer en zaag maar ook digitaal ontwerpen en lasersnijden. Zelfs een 
foto graveren op de deksel behoorde tot de mogelijkheden. 

 
 
 

Week van de techniek 

Inleiding 
Sinds 2008 vindt in de regio Nijmegen de Week van de Techniek plaats. In de week voorafgaande aan de 
Techniekdag stellen bedrijven hun deuren open voor een bezoek door basisschoolleerlingen en  vindt er een 
techniekwedstrijd plaats voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. 
Dit jaar was de techniekweek van maandag 22 september t/m zaterdag 27 september. 
Tijdens de week van de techniek worden ook de zgn. Doe-dagen georganiseerd. Dit jaar was het thema: 
 “de wereld van je mobieltje” voor leerlingen klas 2 VMBO die een techniek sectorkeuze overwegen. 
 De techniekweek wordt traditioneel op de zaterdag afgesloten met een groots opgezette Techniekdag in het 
Technovium.  
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, metselen, solderen, lassen 
en nog veel meer.  

 

Doelstelling 
De Week van de Techniek Nijmegen is een jaarlijks terugkerend evenement en bedoeld voor kinderen van 8-14 
jaar. De Techniekdag is inmiddels uitgegroeid tot een dag waar het hele gezin naar toe kan komen. Voor elke 
leeftijd is er wat te doen. 
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Partners 
De Week van de Techniek werd in 2014 georganiseerd door JuniorTechnovium (hoofdorganisator), 
Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT), NTS systems, Berko compressoren, NXP, PP Personeelsdiensten, ROC 
Nijmegen, Oosterhout Architecten, Radboud Universiteit, Vrienden van Elektro, HAN en VNO-NCW  
 
 

Bezoekersaantallen week van de techniek 2014 
 

Doedagen 300 leerlingen VMBO  
Techniekdag 3500 bezoekers  
 

 

 

 
 

 

First Lego League 

In december 2013 heeft de First Lego League regiofinale voor het eerst plaatsgevonden in Technovium.  
JuniorTechnovium 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. 

 

Kennis- en Expertisecentrum 
Naast het verzorgen van workshops voor scholen en het organiseren van events fungeert JuniorTechnovium 
ook als regionaal kennis en expertisecentrum voor andere technisch educatieve centra. 
In 2014 hebben we met onze kennis en kunde onderstaande initiatieven begeleid en ondersteund. 
 
* JuniorTechnovium Wijchen ( aansturing en mede-organisator techniekdag Wijchen) 
* Stichting Meerwaarde Maas en Waal, Druten: scholing en ondersteuning met lesmateriaal 
* De Techniekfabriek- technisch centrum voor kinderen met autisme: ondersteuning tijdens oprichting 
* 3Ducatie printing project: workshops 3D printen  voor 24 deelnemende scholen  
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Kengetallen 
 
Kengetallen scholenbezoeken JuniorTechnovium 
 
De volgende VO scholen en niveaus hebben in 2014 een bezoek gebracht aan Junior Technovium: 
 
 

VO school / locatie niveau 
Canisius College locatie Goffert   VMBO 
Citadel College VMBO/HAVO 
Hendrik Pierson College VMBO/HAVO 
Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat VMBO-T 
Karel de Grote College VMBO-T 
Kristallisschool VSO 
Maas Waal College VMBO/HAVO/VWO 
Mondialcollege afd. Technasium HAVO 
Mondial College locatie Streekweg VMBO 
Montessori College Nijmegen VMBO/HAVO/VWO 
NSG Groenewoud   VMBO-T/HAVO/VWO 
St. Jorisschool VMBO-T 
 
       
In totaal hebben in 2014 5693 leerlingbezoeken bij JuniorTechnovium plaatsgevonden.  
Er waren in 2014 230 klasbezoeken van scholen uit Nijmegen en omgeving. Van het totaal aantal 
klasbezoeken kwam 47% uit het Voortgezet Onderwijs en 53% uit het Primair Onderwijs. 
 

 
Ontwikkeling leerlingbezoeken JuniorTechnovium 2006-2014
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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 lezingen in 2014:  
 

 Jan.2014 Hoe word je miljonair -  

 Feb.2014  Het moleculenmysterie – Floris Rutjes 

 Mrt.2014  De operatierobot, durf jij het aan? – Maroeska Rovers 

 Apr.2014  Hoe wordt ik gelukkig – Rebecca de Leeuw 

 Mei.2014  De Magische Mystery X show (in LUX) - Dan LeFay 

 Juni2014  Leven in de Middeleeuwen - Peter van der Heijden 

 Sept.2014  Op reis naar de zon - Marijke Haverkorn 

 Okt.2014  Stoelendans in je hersens - Roshan Cools 
 Nov.2014  Storm op komst - Grieta Spannenburg 

 
 
 

   
 

 
 
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 JuniorTechnovium – was in 2014 het resultaat 5600 kinduren (aantal 
kinderenx tijd per kind). 
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Financiële resultaten  

Het JuniorTechnovium is een Stichting met vestigingsplaats Nijmegen dat wordt bestuurd door een 
gezamenlijk bestuur. Het bestuur van JuniorTechnovium 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: 

 Theo Douma, voorzitter, ROC Nijmegen 

 Tom Kokke, secretaris/penningmeester, Berko Kompressoren 

 Jan Mansveld,  gepensioneerd, voorheen Philips Semiconductors Nijmegen († 25-08-2014) 

 Piet Timmermans, gepensioneerd, voorheen B-faculteit Radboud Universiteit 

 Marleen Overkamp, TCCN 

 Jorg Janssen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 Karel de Waal, Citadel College 

 Gerbert Wubs, VNO/NCW (gestopt: 01-06-2014) 
De dagelijkse leiding van JuniorTechnovium ligt in handen van een teamleider/coördinator. De teamleider 
wordt inhoudelijk aangestuurd door een programmacommissie van 4 leden: één uit VO, één uit ROC, één uit 
PO aangevuld met een expert. Aansturing vindt plaats via de jaarplannen die als uitwerking van dit beleidsplan 
worden opgesteld. In deze jaarplannen zullen de taakstellingen worden opgenomen voor deelname aan de 
activiteiten zoals Oriëntatie- en Verdiepingsprojecten. In de lijn wordt de projectleider aangestuurd door de 
onderwijsdirecteur techniek van het ROC (tevens lid van de programmacommissie) via deze jaarplannen en het 
financieel overzicht. Hiervoor zal een aparte overeenkomst worden gesloten tussen JuniorTechnovium en 
ROC-Nijmegen. ROC-Nijmegen is niet verantwoordelijk voor de aansturing van de coördinator. 
De projectleider JuniorTechnovium 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) 
De inkomsten van JuniorTechnovium 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.  
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 2013 waren de baten €311.191 en de lasten 
€291.212. Hiermee is 2014 afgesloten met een positief resultaat van €19.979 
Een uitgebreid financieel jaarverslag vindt u in de bijlage. 
 

B/L Beknopt Som van Bedrag 

Baten  -311.191 

 Bijdrage -289.844 

 Overig -1.347 

 Subsidies -20.000 

Lasten  291.212 

 Afschrijvingskosten -192 

 Algemene kosten 1.842 

 Huur-service-onderhoud gebouwen 60.205 

 Kantoorkosten 7.689 

 Onderhoud-aanschaf inventaris 754 

 Onderwijskosten 3.682 

 Personeelslasten 214.135 

 Verkoop-representatiekosten 3.096 

Eindtotaal  -19.979 

 


