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Ons Technieklandschap

Op vrijdag 24 september kwamen we met meer 

dan 130 ambassadeurs uit het onderwijs en 

bedrijfsleven bij elkaar tijdens ‘Ons Techniek- 

landschap’ in de Hubertushal, een van onze 

hotspots. Een middag die in het teken stond van 

ontmoeten, inspireren en delen.

AANSLUITING ONDERWIJS OP 
BEDRIJFSLEVEN

De aanwezigen maakten kennis met onze twaalf 

programma’s en in masterclasses en rondetafel-

gesprekken konden ze ervaringen en kennis van 

het afgelopen jaar met elkaar delen, zodat we 

het komende jaar nog beter aansluiten op wat 

het bedrijfsleven van onze leerlingen vraagt en 

daarin gezamenlijk optrekken.

Enkele quotes van de aanwezigen:

“Wat zo mooi is aan deze regio, is dat jullie een 
plek als de Hubertushal hebben”  
(Ambassadeur andere Sterk Techniek-regio)

 “Via een stage is Stijn bij ons blijven hangen en 
daar zijn we heel blij mee. Hij neemt een frisse 
blik mee. En die jongeren zijn veel sneller met 
computers en kunnen meer dan wijzelf flexibel 
denken.” 
(collega’s Modderkolk Projects & Maintenance 
BV)

“We willen zoveel mogelijk tot de verbeelding 
spreken. Daarom bieden we via VR-techniek de 
mogelijkheid om te oefenen met het rijden in 
een heftruck.” 
(docent Maaswaal College Wijchen)

“Ik heb mooie verbindingen zien ontstaan tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven.”  
(dr. Monique Esselbrugge, wethouder gemeente 
Nijmegen)



TerugBliQ

Onze Ouder-  en leerlingcampagne ‘Bliq op 

Techniek’ is tijdens de Dutch Technology Week op 

31 mei gelanceerd.

Veertien scholen zijn een week lang met techniek- 

activiteiten op school aan de slag gegaan. 

De campagne voor de leerlingen werd ondersteund 

door een social media campagne via TikTok en 

Instagram.

Henny van Benthem, sociaal ondernemer Sustain- 

able Constructions en Inge Essing, Projectleider 

Sterk Techniek Rijk van Nijmegen ontmoetten 

elkaar in de Hubertushal, een van de hotspots van 

ons programma. Ze spraken over wat hun samen-

werking in het programma voor de leerlingen heeft 

opgeleverd: “Voor Sterk Techniek biedt dit project 

de perfecte plek om leerlingen te laten 

ervaren hoe het is om onder schooltijd met  

techniek en technologie bezig te zijn op een 

BOEM-manier: Beleven, Ontdekken, Experimenteren 

en Maken. Al deze facetten komen bij de bouw van 

het circulaire huis aan bod.”

Wil je het gehele artikel lezen, klik dan hier.

Partners in the picture: Henny van Benthem en Inge Essing

“Geen timmerman of metselaar meer, 

maar woningconstructeur”

“Geen timmerman of 

metselaar meer, maar 

woningconstructeur”
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https://www.ondernemersbelang.nl/nieuws/geen-timmerman-of-metselaar-meer-maar-woningconstructeur/


First LEGO League: spelenderwijs leren logisch 

denken en doen

First LEGO League is een van onze 12 programma’s 

in de regio Nijmegen. Het Nijmeegse Canisius 

College is een van de vijf middelbare scholen die 

deelnemen aan deze First Lego-wedstrijd. 

Leerlingen leren stap voor stap ‘denken als een 

robot.’ Ze leren in teamverband wat erbij komt 

kijken om een computerrobot te laten doen wat hij 

moet doen. Het eerste wat leerlingen ontdekken, 

is dat ze bij nul moeten beginnen, want een robot 

kan zelf niets. En vervolgens instructies program-

meren, zodat de robot ‘snapt’ wat ze willen dat hij 

doet. Een voordeel is dat ze het meteen zien als 

het werkt. Het is voor onze leerlingen een mooie 

manier om samen te werken, lol te hebben, te pro-

grammeren, te leren denken in oplossingen en die 

te presenteren.

Bekijk hier meer over het programma ‘First Lego 

League’ of lees hier het volledige artikel op Tech 

Gelderland. Inmiddels is het train de trainer traject 

ook van start gegaan.

Fotograaf:  Erik van ‘t Hullenaar 

Canisius van start met Lego League
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Logistieke roadshow door 
de regio

“Werken in de logistiek? Nooit aan gedacht.”

Vanaf eind september trok de ‘Logistieke Road-

show’ langs scholen door Logistics Valley, startend 

in Regio Nijmegen. Leerlingen VMBO en praktijk-

onderwijs maken op een (inter)actieve kennis met 

de wereld van de logistiek.

https://sterktechniekregionijmegen.nl/projecten/testproject-5/
https://www.techgelderland.nl/nieuws/first-lego-league-spelenderwijs-leren-logisch-denken-en-doen/


Het is van belang dat leerlingen al op jonge leeftijd in 

aanraking komen met techniek & technologie. 

We zijn er dan ook trots op dat we het komende 

jaar meer dan 3000 leerlingen ontvangen in de  

hotspots. 

De hotspots zetten de deuren weer open voor de 

oriëntatieroute, zodat alle VMBO-leerlingen aan de 

slag kunnen met allerlei toepassingen van 

techniek en technologie. Inmiddels hebben we 

informatiebijeenkomsten voor docenten 

georganiseerd.

Onze hotspots gaan weer open!
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