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Beleidsplan Stichting Techniekpromotie 

Inleiding 
 
Stichting Techniekpromotie heeft zich ten doel gesteld zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 18 jaar (in het PO en VO) technologie te laten ervaren. Hiervoor worden programma’s ingezet 
met een doorlopende leerlijn en met een projectduur van gemiddeld 10 weken. De programma’s 
bieden een jaarlijks aanbod dat wordt aangepast aan de behoeften van het onderwijs. Er wordt 
gewerkt vanuit de ontwerpcyclus en met veel aandacht voor de 21st century skills. Daarnaast is het 
eenvoudig om de programma’s te integreren in het curriculum, waarvoor handvatten worden geboden. 
Met Stichting Techniekpromotie is het mogelijk ieder kind de kans te bieden om te ervaren welke rol 
technologie in zijn of haar leven kan spelen. De keuze voor studie en beroep kan weloverwogen 
worden gemaakt en de kans op een keuze voor een technologische stroming is vele malen groter 
doordat kinderen inmiddels weten wat technologie kan betekenen voor henzelf en de samenleving. 
 

 
AMBITIE VOOR DE TOEKOMST 
 
Stichting Techniekpromotie bereikt op dit moment met haar programma’s zo’n 100.000 kinderen per 
jaar. De ambitie is dat we blijven werken aan ons streven om ieder kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
te bereiken. Daar zijn we nog lang niet. Ook is de behoefte aan een goede instroom in technische 
studies en beroepen nog onverminderd groot en verwachten we niet dat dit gaat afnemen.  
Naast haar eigen programma’s is het de ambitie van STP om haar expertise en netwerk in te zetten 
om zoveel mogelijk initiatieven te verbinden en waar nodig mee te nemen in de uitvoering. Er zijn erg 
veel initiatieven die in het huidige werkveld een enorme versnippering opleveren. Het bundelen, 
stroomlijnen en waar nodig uitvoeren van deze initiatieven ziet STP als een verbreding van haar 
takenpakket als landelijke uitvoeringsorganisatie. Daarvoor is een goede aansluiting bij meerdere 
stakeholders zoals opleidingsfondsen en brancheorganisaties noodzakelijk. 
Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van de versnippering waardoor 
de effectiviteit van de initiatieven zal toenemen. 
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ONZE PROGRAMMA’S 

 
Stichting Techniekpromotie werkt met drie programma’s.  
 

 
FIRST LEGO League 
 
FLL Challenge: voor kinderen van 9-15 jaar, een robotica wedstrijd met een groot project waar teams 
van maximaal 10 kinderen (liefst in de klas) mee werken. 
Bereik: 30.000 kinderen 
FLL Explore: voor kinderen van 6-10 jaar: beginnend robotica onderwijs gecombineerd met een 
project waarbij veel gebouwd wordt rondom het thema 
Bereik: 5000 kinderen 
FLL Discover: voor kinderen van 4-6 jaar waarbij met DUPLO kinderen op een heel speelse manier 
technologie leren kennen.  
Bereik: 1000 kinderen (programma is net gestart) 
 
De FIRST® LEGO® League is een internationale gemeenschap voor kinderen van 4 t/m 15 jaar, die is 
opgedeeld in 3 divisies met bijbehorende leeftijdscategorieën waarin elk kind op zijn eigen niveau 
wordt uitgedaagd. De kinderen ontwikkelen op deze manier hun (21e-eeuwse) vaardigheden en zijn 
op een creatieve manier bezig met wetenschap en technologie. Ze worden geïnspireerd om te 
experimenteren en kritisch te denken. 
Het programma integreert STEAM leren en robotica in het onderwijs. Hierdoor krijgen de kinderen te 
maken met innovatie, teamwork, programmeren en onderzoek doen en worden ze sneller digitaal wijs. 
De vaardigheden die ze opdoen, zijn vaardigheden voor het leven. 
Kernwaarden  
Tijdens het hele traject staan de FIRST Core Values (kernwaarden) zoals sportiviteit, samenwerking 
en respect hebben voor elkaar centraal. Deze kernwaarden behoren tot de fundamentele elementen 
die FIRST LEGO League onderscheiden van andere programma’s in zijn soort. 
 
Meer informatie: www.firstlegoleague.nl 
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Eureka!Cup 
 
Programma voor kinderen van 12-16 jaar in de onderbouw van havo en vwo, leerjaren 1 tot en met 3. 
Ze werken met opdrachten van 6 verschillende opdrachtgevers en lossen in een project van ongeveer 
10 weken een probleem op en bedenken de oplossing die ze uitwerken in een prototype. De 
leerlingen werken hierbij vanuit hun bètavakken met een probleem uit de praktijk. Op deze manier 
kunnen ze ervaren wat de relevantie van de bètavakken is in het bedrijfsleven. 
Aan het einde van de projectperiode kunnen teams hun oplossing ter beoordeling opsturen in de vorm 
van en videopresentatie en een logboek. De 10 beste teams per opdracht komen in aanmerking voor 
beoordeling door de opdrachtgever. De beste vijf teams kwalificeren zich voor een heuse battle voor 
de echte Eureka!Cup. 
 
Bereik: 15.000 leerlingen 
 
Meer informatie: www.eurekacup.nl 
 

 
 
OO Techniek 
Programma voor kinderen in het PO, in de leeftijd van 4 – 13 jaar. Vanuit een jaarlijks thema worden er 
vier opdrachten geschreven waar kinderen 8 – 10 weken aan werken. Op een heel speelse manier 
komen allerlei natuurkundig, scheikundige, biologische en wiskundige fenomenen aan de orde. Op 
deze manier ontdekken ze de wereld van de technologie en raken ze ermee vertrouwd.  
Aan het einde van deze periode hebben ze een oplossing bedacht voor een probleem en deze 
uitgewerkt. Via hun eigen schoolfinale worden de beste teams geselecteerd. Deze teams mogen zich 
presenteren op een van de vier finales die in de regio wordt gehouden.  
 
Bereik: > 40.000 leerlingen in het PO 
Meer informatie: www.ootechniek.nl 
 

http://www.techniekpromotie.nl/
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ONS WERKVELD 
 
Naast het werk aan onze programma’s zetten we graag ons archiefmateriaal en expertise in om 
zoveel mogelijk te werken aan onze doelstelling: zoveel mogelijk kinderen bereiken. Dat betekent dat 
wij in staat zijn een rol te spelen als uitvoeringsorganisatie van veel meer activiteiten dan slechts de 
activiteiten en programma’s van onszelf. 
 
STP is ook Wetenschapsknooppunt Eindhoven en werkt hierbij met alle knooppunten samen als 
facilitator, waarbij programma’s en ook expertise gedeeld worden.  
 
Het werkveld van STP is af te bakenen tot het PO en VO, de leerlingen en haar Leerkrachten en 
docenten. We betrekken hierbij het bedrijfsleven en werken samen met het MBO en het hoger 
onderwijs om onze programma’s en activiteiten handen en voeten te geven.  We doen dit landelijk en 
deels in de Benelux. Ons netwerk van gelieerde organisaties bestrijkt dit gehele gebied.   

http://www.techniekpromotie.nl/
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STRATEGIE 
 
Missie en Visie 
 
Missie 
We maken ons sterk om wetenschap en technologie te integreren in het leven van kinderen en 
jongeren van 4 t/m 18 jaar. We willen hen de kans geven een positieve attitude voor wetenschap en 
technologie te ontwikkelen en het eigen talent op dit gebied te ontdekken. 
 
Visie 
Waar aanvankelijk de focus lag op het vergroten van de studenteninstroom van de technische 
universiteiten (inmiddels op peil), ligt het accent op het behoud en vergroten van de technische 
instroom op alle niveaus. Daarbij blijft het verhogen van de diversiteit (meer meisjes en allochtonen) 
de aandacht verdienen. Ook willen we de kwaliteit van de instroom verbeteren. Dit doen we door 
docenten van het PO en VO de instrumenten (lesmateriaal van de programma’s) aan te reiken 
waarmee zowel leerlingen als leerkrachten zich educatief kunnen ontwikkelen. 
Op het gebied van imago en beeldvorming blijft er ook werk aan de winkel. Leerlingen hebben geen 
idee wat er te kiezen is in de wereld van de technologie. En zij redeneren heel simpel: ’Wat ik niet ken, 
kan ik ook niet kiezen.’ We zijn ervan overtuigd dat de programma’s die wij al jaren voeren een 
uitstekende bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming rondom wetenschap en technologie. We 
laten leerlingen de relevantie van de bètavakken in de praktijk ervaren. Juist dat is de sleutel tot het 
succes. 
 
Ethisch kompas 
De belangrijkste waarden van waaruit wij werken zijn: 

1. Kennis delen en verbinden 
2. Krachten bundelen en samenwerken 
3. Inspireren en motiveren 

Deze kernwaarden zijn terug te vinden in ons DNA en vormen daarmee de kern van onze 
bedrijfscultuur. 
 
Statutaire doelstelling 
 
In de statuten staat de doelstelling als volgt omschreven: 
Artikel 2.: 

1. De stichting heeft ten doel (het (financieel) ondersteunen en faciliteren van de promotie van 
techniek en wetenschap bij kinderen en jongeren en voorts al hetgeen hiermee in de ruimste 
zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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FINANCIEN 
 
Stichting Techniekpromotie kan haar werk doen door de subsidies / donaties van diverse organisaties. 
Met een totaalbegroting van ongeveer 950.000 euro, past dit precies maar is er ook niets extra’s 
mogelijk. Er is een (financieel) degelijk beleid nodig om met dit geld alles te organiseren op een hele 
efficiënte manier.  
 
Al vanaf onze oprichting in 2002 hebben we kunnen vertrouwen op een jaarlijkse bijdrage van de 
technische universiteiten, georganiseerd in de 4TU federatie. Deze bijdrage zal komend jaar worden 
gehalveerd en het jaar daarna worden afgebouwd. Dit betekent volgend jaar een extra 150.000 euro 
die geworven moeten worden en het jaar daarna 300.000 euro. 
Om dit probleem duurzaam op te lossen zullen we op zoek gaan naar een nieuwe groep financiers die 
hiervoor een afspraak willen maken voor minimaal 5 jaren. 
 
Tot nu toe hebben we kunnen bogen op de volgende vaste financiers: 
 
4TU federatie:   300.000 euro 
Wij Techniek     80.000 euro 
Min. Van Defensie    90.000 euro 
Bèta faculteiten WO  105.000 euro 
 
Daarnaast ontvangen we bijdragen voor Opdrachtgeverschap van het programma Eureka!Cup met 
een totaal van 60.000 euro. 
We ontvangen inschrijfgeld voor het programma FLL met een totaal van 112.500 euro 
Voor ditzelfde programma worden benodigde challenge-sets verkocht (zonder winstmarge). 
(ingekocht en verkocht voor een bedrag van ongeveer 95.000 euro) 
 
De sponsoring die wij ontvangen van het bedrijfsleven (niet zijnde de Eureka!Cup als opdrachtgever) 
wisselt sterk. Er zijn hierover nog geen vaste afspraken voor donaties gemaakt. 
 
Komend najaar zal worden benut om in samenwerking met de 4TU federatie een nieuwe financier te 
vinden die een duurzame samenwerking/partnerschap aan wil gaan. Daarnaast zal de band met de 
universiteiten in stand blijven en ook de samenwerking zoveel mogelijk worden voortgezet.  
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Het team van STP 
 
Het team van stichting Techniekpromotie bestaat uit 8 personen. 
De formatie is als volgt verdeeld: 
 
1.0 fte           B. van Helden, directeur 
0.8                 I. v.d. Kerkhof, officemanager 
0.8                 M. de Kanter, educatief medewerker 
0.8                 M. v.d. Cammen, communicatiemedewerker 
0.8                 S. van Hoeckel, evenementen manager 
0.75               A. Smits, team coördinator 
0.7                 M. Schetselaar, financiële administratie 
0.6                 I. Hulsen, projectmedewerker 
6.25   fte       Totaal 
 
Het bestuur van STP 
 
Het bestuur van STP bevindt zich in een overgangsfase. Door het terugtreden van de 4TU federatie 
als financier zullen er ook bestuursleden geworven gaan worden van nieuwe financiers. Daarnaast 
maakt de taak die we hebben als Wetenschapsknooppunt het noodzakelijk een (wetenschappelijke) 
adviesraad in te stellen. Het is de bedoeling dit in het nieuwe kalenderjaar geregeld te hebben. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
 
• prof.dr.ir. Rob Fastenau (voorzitter) 
decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit Delft (inmiddels 
gepensioneerd) 
 
• drs. Jolie van Wevelingen (penningmeester) 
directeur Faculteit Electrical Engineering en Faculteit Technische Natuurkunde, Technische 
Universiteit Eindhoven 
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