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Landelijke erkenning voor Techniek&ik collectief 

Op woensdag 1 oktober erkende Staatssecretaris Dekker van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Techniek&ik als invulling van de Jet-Net 
Junior Hub in Zuidoost-Nederland. Dit gebeurde tijdens de aftrap voor het 
Actieplan "Kiezen voor Technologie". Het Actieplan stimuleert met concrete 
maatregelen en programma's het inbedden van Wetenschap en Techniek in het 
basis- en voortgezet onderwijs.  
 
In de Jet-Net Junior Hub Zuid-Oost bundelen Techniek&ik – een initiatief van Korein 
Groep en Fontys Hogeschool Kind & Educatie – ASML, Philips Nederland en Hogeschool 
de Kempel de krachten. Samen zetten zij via de hub de basisvorming voor kinderen van 
0 tot 13 jaar op het gebied van (natuur)wetenschap en techniek in Zuidoost-Nederland 
op de kaart. Hiermee geven zij vorm aan het eerste actiepunt van het door het Rijk 
vastgestelde Nationaal Techniekpact 2020. Dit actiepunt stelt dat basisscholen en 
bedrijfsleven zich inzetten om iedere basisschoolleerling op een gestructureerde manier 
in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie. 
 
ASML, Philips Nederland en Hogeschool de Kempel  
ASML, Philips Nederland en Hogeschool de Kempel sluiten aan bij het Techniek&ik 
collectief om met name de aansluiting van Techniek&ik op het bedrijfsleven te realiseren. 
Zij maken het contextrijke leren mogelijk door onder andere de inzet van medewerkers, 
Techniek&ik trainers en het organiseren van events. Via een effectief 
certificeringssysteem, de Techniek&ik-community en een digitaal kindportfolio wordt er 
een stevige basis gelegd voor het toekomstig technisch talent. 
 
Brainport 
Techniek&ik start in eerste instantie in Brainport. Deze start dient als voorbeeld om het 
initiatief vanaf 2016 uit te rollen naar de rest van Nederland. Dit gebeurt via andere 
regionale steunpunten – in onder andere Den Haag, Rotterdam, Arnhem – die 
Techniek&ik reeds aan het inrichten is. 
 
Talentontwikkeling 
Techniek&ik is gebaseerd op het ‘proven concept’ van het Duitse initiatief Haus der 
Kleinen Forscher. Het is onderdeel van Talent&ik; een educatief concept dat kinderen 
stimuleert op zoek te gaan naar hun talenten en begeleiders coacht deze talenten te 
herkennen, erkennen en stimuleren.  
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Voor meer informatie:  
Hanneke Vermeulen (Korein Groep, projectleider Techniek&ik) 06 51 45 37 51  
Jos Nelis (Philips Nederland, Jet-Net Junior Hub manager)  06 22 51 42 15 
	  

http://techniek-en-ik.nl 

http://jet-net.nl  
http://techniekpact.nl 
 

 


