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Nieuwsbrief
Sterk Techniek

Waar staan we nu? 

Terwijl we ons goed realiseren dat het voor 
scholen en bedrijven veel passen en meten is in 
deze tijd, is iedereen toch alweer lekker op stoom 
in het nieuwe jaar.

Zo zijn we trots op de nieuwe bedrijven die 
zich bij Sterk Techniek regio Rijk van Nijmegen 
hebben aangesloten. En op de scholen en in de 
hotspots draaien de Sterk Techniek programma’s 
volop. Je leest erover in deze nieuwsbrief en 
je kunt alles teruglezen op onze nieuwe 
website, die sinds januari in de lucht is!

VooruitBliq: 

Om techniek nog meer te promoten onder onze 
leerlingen gaan we in de komende maanden 
weer van start met de nieuwe Bliq-campagne.
Samen met onze leerlingen gaan we aan de slag 
om bijzondere uitvindingen te bedenken én te 
realiseren, natuurlijk mét de bedrijven. Een van 
de eerste activiteiten voor de leerlingen is een 
redactiedag, inclusief het opnemen van pitch- 
video’s. Binnenkort meer! Houd  hiervoor de 
website in de gaten.

Op de agenda

7 maart Kenniscarrousel Sterk Techniek 
 Nijmegen

10 maart Inspiratiesessie Zorgtechnologie 
 bij de St. Maartenskliniek

15 maart Circulaire huis gaat op reis!

Kijk voor de volledige agenda op de website.

Nieuwe website: sterktechniekregionijmegen.nl!

https://sterktechniekregionijmegen.nl/agenda/


Hierbij stellen we graag de nieuw aangesloten 

bedrijven aan je voor: SGB Smit Group, de St. Maar-

tenskliniek en Koninklijke Oosterberg.

Deze laatste partner kon meteen een concrete 

bijdrage leveren: Het team Racecar Challenge 

mocht uit handen van Koninklijke Oosterberg 

elektrotechnische materialen ontvangen voor het 

monteren van bekabeling en verlichting van de 

zeepkisten. Grote dank voor deze samenwerking 

namens Sterk Techniek en het Racecar Team!

Top2doXperience 

Op 1 februari is de Top2doXperience van start 

gegaan. Er kwamen maar liefst 80 leerlingen van 

het Kandinsy College, leerjaar 3 vmbo-t, naar de 

Hubertushal toe. Ze hebben daar kennisgemaakt 

met een aantal werelden van techniek. Ze mochten 

sleutelen aan trucks, windmolens bouwen en ze 

namen ze een kijkje in het pand van ECO+BOUW, 

dat met natuurlijke materialen bouwt. Nog zeker 

600 andere leerlingen gaan de Xperience aan in de 

komende maanden!

Bekijk hier het filmpje van Tine, 

onze trotse techniekmakelaar

Partners in the picture
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Jeroen Koenen van Koninklijke Oosterberg

“Ik vond de windmolens maken 

het leukst, want ik vind het leuk dat 

als ik iets maak het werkt.”

https://youtu.be/mr7Jxohc4M0


In de media

Pim Geerlings, LinkedIn: “De brillen zijn er klaar 
voor! Vanochtend met de #STO projectgroep 
XR en ICT-wizard Tommy Willems hard gewerkt 
om alles te installeren. Volgende week start het 
oriëntatieprogramma Extended Reality met 
leading expert Ewout Warringa. 13 scholen in 
regio Nijmegen nemen deel om experts te trainen 
op het gebied VR/AR in het onderwijs. Het begon 
met een projectgroep met 4 scholen, nu breidt de 
olievlek zich uit. Zin in!”

Jet-Net: Leerlingen uit STO-regio Nijmegen 
maken kennis met de 7 werelden van techniek. 
> bekijk de website

Tech Gelderland: Motorvoertuigentechniek 
voor vmbo-leerlingen 
> bekijk de website

Circulaire huis gaat op reis

Ons Circulair rondreizende huis strijkt vanaf 
medio maart neer op het Montessori College 
Groesbeek. Onze leerlingen gaan daar met  
duurzame materialen een circulair huis bouwen 
op het schoolplein.

De eerste twee weken staan in het teken van 
opbouwen. Dan blijft het huis drie weken staan 
en vervolgens wordt het in twee weken afgebro-
ken om naar de volgende school te gaan. 
We houden je via onze website en socials op 
de hoogte natuurlijk!

Doe mee met de 
Racecar Challenge

Ook dit schooljaar organiseren we opnieuw vier 
testdagen waarop leerlingen hun zelfgebouwde 
zeepkisten kunnen gaan testen: Doen de rem-
men het goed? Werkt de besturing zoals het 
moet? Is de zeepkist veilig? 

Wat leuk is om te melden is dat onze buren van 
Sterk Techniek regio Cuijk ook van start gaan op 
de scholen Metameer en het Elzendael College. 
Succes daar!

Wil jij ook meedoen met je school? Van harte 
welkom, we helpen je graag op weg.

De volgende testdata zijn onder voorbehoud :

• Vrijdag 15 April

• Woensdag 25 Mei

• Dinsdag 7 Juni

• Donderdag 23 Juni.
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https://www.linkedin.com/in/tommy-willems-0577a9191/
https://www.linkedin.com/in/ewoutwarringa/
https://jet-net.nl/nieuws/leerlingen-uit-sto-regio-nijmegen-maken-kennis-met-de-7-werelden-van-techniek/
https://www.techgelderland.nl/ontdekken/motorvoertuigentechniek-voor-vmbo-leerlingen/


... we samen met de bedrijven inspiratie- 
sessies organiseren? De eerste sessie 
wordt verzorgd door de Sint Maartens-
kliniek voor praktijkdocenten Zorg & 
Welzijn en D&P. Zo maken zij kennis met 
Zorgtechnologie in de kliniek, ontdekken 
ze technologie in het revalidatiehuis en 
de toepassingen van VR en 3D-printing.

...onze partner ECO+BOUW 
de winnaar is van ‘De Cirkel 2021’. 
De prijs voor het meest circulaire 
bedrijf uit het Rijk van Nijmegen. 

...de Bliq-video’s vorig jaar landelijk 
ruim 55.000 keer werden bekeken door 
de doelgroep jongeren van 10 - 14 jaar 
en hun beïnvloeders. 

Wist je dat...

Goed nieuws! VMBO on Stage komt naar Nijmegen!

In het verlengde van onze succesvolle Top2do-Xperience, 

waarin leerlingen door middel van de oriëntatieroute 

kennismaken met bedrijven en beroepen, gaat VMBO 

on Stage nog verder.

Regio Nijmegen On Stage is een Beroepenfestival voor 1000 vmbo-leerlingen. Wij rollen de rode loper voor hen uit 

bij het On Stage Beroepenfeest waar zij in gesprek zullen gaan met regionale beroepsbeoefenaren. Twee weken 

later gaan de jongeren op Doe-dag bij regionale bedrijven om te ervaren wat het werk inhoudt. Zo vormen we een 

duurzaam, persoonlijk en lokaal beroepsnetwerk voor vmbo-jongeren. Hiervoor gaan wij straks op zoek naar ca. 

200 regionale beroepsbeoefenaren uit het bedrijfsleven en instellingen die 1000 vmbo leerlingen willen helpen bij 

hun toekomstdromen en beroepskeuzes.

Meer informatie op www.onderwijsonstage.nl/over-vmbo-on-stage

Top2do en VMBO on Stage
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Regio Nijmegen On Stage

https://www.onderwijsonstage.nl/over-vmbo-on-stage

