
    

 

Expertisecentrum Wetenschap&Technologie 
Regio Noord-Holland en Flevoland 
 
Regionaal bèta technieknetwerk 
 

Jaarverslag schooljaar 2018-2019 
 

1. Inleiding 

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) is sinds 

medio 2011 actief. Het EWT is een regionaal netwerk waarbij naast het onderwijs de kennis-

instellingen betrokken zijn. Met de samenwerking onderwijs en kennisinstellingen worden in-

spanningen geleverd om W&T, als uitvoering van Techniekpact, een plek te geven binnen het 

basisonderwijs. Landelijk zijn er 8 regionale netwerken. De netwerken worden door het      

Platform Bèta Techniek (PBT) ondersteund. 

 

2. Schooljaar 2018-2019 

Op grond van het ‘Beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken’ heeft het EWT op 29 maart 

2018 voor schooljaar 2018-2019 een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag is positief 

beoordeeld en op 24 juli 2018 heeft het EWT van het ministerie van OCW van de Dienst 

Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS I) de beschikking ontvangen en is aan het EWT een 

subsidiebedrag van € 176.993,59 verleend. 

 

A. Samenstelling 

Het EWT is samengesteld uit: 

1. Regiegroep – schoolbestuurders van: 

a. Stichting Surplus - Anna Paulowna 

b. Stichting Agora - Zaandam 

c. Stichting Sirius - Amsterdam 

d. Stichting AWBR -Amsterdam 

e. Stichting STIP - Hilversum 

2. Expertisegroep – inhoudelijke medewerkers van: 

a. Pabo’s: Inholland, Ipabo, Hogeschool van Amsterdam en Windesheim Flevoland 

b. Universiteiten: Vu en UvA (Wetenschapsknooppunt) 

c. Begeleidingsdiensten: OBD Noordwest en het ABC 

d. Science Museum Nemo 

3. Projectleider 
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B. Doelstelling 

  Drie doelstellingen: 

a. Borging resultaten van afgelopen periode 

b. Stimuleren van uitdagende en innovatieve ontwikkelingen 

c. Kennisdeling 

 

Ad a. De bestaande netwerken en activiteiten zijn gecontinueerd. Vanuit de bestaande 

netwerken zijn contacten gelegd met voortgezet onderwijs, bedrijfsleven en met provincie 

en lokale overheid. De samenwerking met JetNet en TechniekTalent.nu is geïntensiveerd. 

 

Ad b. Het EWT heeft subsidie beschikbaar gesteld voor uitdagende en innovatieve  

ontwikkelingen. Via gerichte mails, nieuwsbrief en website is dit kenbaar gemaakt. 

 

Ad c. Kennisdeling vindt plaats via: 

✓ Website www.iederkindeentalent.nl 

✓ Nieuwsbrief 

✓ W&T cafés 

✓ Publicaties 

✓ Presentaties 

 

C. Activiteiten 
 

activiteit uitvoering Kosten (€) 

Penvoerder Stichting Surplus beheert als penvoerder EWT de sub-

sidiemiddelen. Voor de geplande activiteiten zijn admi-

nistratieve en financiële handelingen verricht. Er vindt 

controle op de betalingen plaats. 

 

 

 

8.000,00 

Projectleider De in het jaarplan opgevoerde activiteiten zijn door de 

projectleider uitgevoerd. Naast deze activiteiten: 

o Er is een intensievere samenwerking ontstaan 

met TechniekTalent.nu. 

o In samenwerking met TT.nu de pilot ‘W&T in 

bedrijf’ opgezet. 

o In vervolg op de organisatie van diverse Pro-

motie Events Techniek wordt regionaal overleg 

geregeld. Dit overleg is gericht op uitwisseling 

en samenhang van de diverse PET’s. Dit om de 

verbinding met bedrijfsleven en provincie/    

lokale overheid te bevorderen. 

 

33.950,00 

 

http://www.iederkindeentalent.nl/


 

 

 

3 

 

 

o Coördinerende rol ingevuld bij de ontwikkeling 

inspiratiemappen voor de midden- en boven-

bouw. Hier zijn alle regionale netwerken bij  

betrokken. 

 

Regiegroep De samenstelling van de regiegroep is ongewijzigd 

voortgezet en de bestuurders zijn driemaal bijeen   

geweest. Naast de zakelijke besluitvorming over de 

aanvragen innovatiesubsidie en het bij DUS I ingedien-

de vervolgplan, is er veel aandacht geweest voor de 

onderwerpen ‘Verbinding onderwijs en bedrijfsleven’ 

en ‘innovatieve ontwikkelingen’. Tevens is de voort-

gang van het EWT een belangrijk gesprekspunt. 

De bijeenkomsten van de regiegroep zijn bijgewoond 

door vertegenwoordigers van het PBT en de expertise-

groep. 

 

De voorzitter van de regiegroep, penvoerder, wordt 

betrokken bij de landelijke ontwikkelingen. Dit is een 

overleg van de penvoerders regionale netwerken met 

het PBT, PO-Raad en beleidsmedewerkers van OCW. 

 

De inzet van de schoolbestuurders wordt niet door het 

EWT vergoed. Dit valt onder de eigen inbreng, dus co-

financiering. 

 

 

Expertisegroep 

EWT-partners 

De hechte samenwerking in de expertisegroep is on-

verminderd voortgezet. Er is uitwisseling van informa-

tie en de partners, al dan niet in samenwerking, bieden 

ondersteuning of geven uitvoering aan: 

1. Organisatie van W&T cafés 

2. Vragen van schoolbesturen of scholen. Dit kan 

leiden tot een beleidsmatige aanpak van W&T, 

professionalisering van leerkrachten of het ver-

zorgen van workshops. Of tot het indienen van 

een aanvraag innovatiesubsidie. 
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Op uitnodiging worden voor de bijeenkomsten bijge-

woond door contactpersonen van het PBT en JetNet. 

Regelmatig worden ook gastsprekers uitgenodigd o.a. 

de Oba (Maakplaats 021) en medewerker SLO over 

Curriculum.nu. De groep is 4 maal bijeen geweest op 

de vaste locatie Sciencepark in Amsterdam. Voor    

gebruik locatie en catering worden kosten in rekening 

gebracht. 

 

De laatste bijeenkomsten van zowel de regie- als de 

expertisegroep zijn gezamenlijke bijeenkomsten ge-

weest. De voortzetting EWT, nieuwe uitdagingen en de 

rol van de regie- en expertisegroep zijn aan de orde 

geweest. Vooraf aan deze ‘discussie’ is een aantal in-

novatieve ontwikkelingen van diverse schoolbesturen 

in beeld gebracht. Dit is gebeurd door middel van een 

bezoek aan een schoolbestuur en door het verzorgen 

van presentaties. Dit laatste heeft op een gezamenlijke 

bijeenkomst plaats gevonden en deze is bijgewoond 

door vertegenwoordigers van PBT, OCW en WK  

Nijmegen. Zowel van het bezoek als de presentaties 

zijn verslagen gemaakt. De ‘discussie’ heeft tot een 

notitie geleid dat als leidraad voor de komende jaren 

moet zorgen. 

 

De personele inzet leden expertisegroep wordt niet 

door het EWT vergoed. Valt onder de eigen inbreng 

(cofinanciering) 

 

 

 

Communicatie Een goede communicatie is van groot belang. Dit wordt 

voor een belangrijk deel uitgevoerd door een  

communicatiemedewerker. Deze draagt zorg voor: 

• Het actueel houden van de website 

www.iederkindeentalent.nl. O.a. juiste infor-

matie over de EWT-partners. Mogelijkheden 

tot professionalisering en publicatie van les-

materiaal. 

 

5.175,78 

http://www.iederkindeentalent.nl/
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• Relevante landelijke en regionale ontwikkelin-

gen/nieuwtjes/vermelden van bijeenkomsten. 

• Nieuwsbrief 

• Gerichte mailingen 

• Vermelden en regelen inschrijvingen W&T  

cafés. 

 

Bezoek website 

Het overzicht maakt duidelijk dat er een groeiende 

belangstelling is.  

 

• 2018 – 32.996 bezoekers 

• 2017 – 21.056 bezoekers 

• 2016 – 19.990 bezoekers 

• 2015 – 15.840 bezoekers 

• 2014 – 1.1070 bezoekers 

• 2013 – 8.211 bezoekers 

• 2012 – 4.570 bezoekers 

 

Lesmateriaal 

In 2018 is in de maanden januari t/m 18 augustus 7.097 

maal lesmateriaal gedownload van de website. De 

nummers 1 en 2 waren: 

• Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend 

spelen – W&T met kleuters 2.352 keer 

• Onderzoekende en ontwerpende lessenserie 

(HvA0 1.510 keer 

 

Nieuwsbrief 

Aantal abonnees 653 

 

Website Voor het in de lucht houden van de website zijn       

juridische en administratieve kosten gemaakt o.a. li-

centie 

250,00 

W&T cafés Voor het organiseren van een W&T café stelt het EWT 

een budget beschikbaar. Deze activiteit moet laag-

drempelig zijn en gericht op de leerkrachten.  
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Informatie uitwisseling en informele contacten zijn van 

belang. De EWT-partners bepalen het thema en organi-

seren de cafés. 

 

Er zijn 2 cafés georganiseerd t.w. 

✓ Maakonderwijs 

Sirius heeft in samenwerking met Oba en HvA 

het W&T café In Amsterdam georganiseerd. De 

bijeenkomst is door 30 deelnemers bijge-

woond. 

✓ Chemie kleurt je les. 

Dit W&T café heeft in Alkmaar plaats gevon-

den. Het is door Ipabo is samenwerking met 

Nemo en C3 verzorgd. 20 deelnemers hebben 

het café bezocht. 

 

1 café is door te geringe belangstelling niet doorge-

gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.480,40 

Innovatieprojecten Het EWT biedt aan schoolbesturen/scholen de moge-

lijkheid om subsidie voor innovatieve ontwikkelingen 

aan te vragen. Op de website zijn de voorwaarden 

vermeld en kan het aanvraagformulier gedownload 

worden. 

 

Er zijn 22 aanvragen ingediend en een onafhankelijke 

boordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordi-

gers van PO-raad en PBT en projectleider van het regi-

onale netwerk Zuid-Holland, hebben de aanvragen 

beoordeeld en van een advies voorzien. Op basis hier-

van heeft de regiegroep een besluit genomen en zijn 

aan 7 aanvragen een subsidie toegekend. 

 

1. Prisma Almere – Onderzoekend en Ontwer-

pend leren begeleiden. 

2. Kopwerk Den Helder – Ontwikkeling en imple-

mentatie van doorgaande leerlijn W&T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.739,00 
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3. Surplus (Anna Paulowna): Makerslab ontwer-

pen, creëren en implementeren. 

4. Agora Zaandam – Ontwikkeling van een Tool 

voor Teamdialoog.  

5. JongLeren Heemstede – Mobiele Techniek Labs 

6. AWBR Amsterdam – Toekomst gericht onder-

wijs op het snijvlak van rekenen-wiskunde en 

W&T. 

7. Amos Amsterdam (in samenwerking Weten-

schapsknooppunt Amsterdam en de Jonge 

Akademie) – Wetenschap&Techiek de buurt in. 

 

 

 

 

D. Inkomsten en uitgaven per 01-07-2019 

 

nr activiteit Begroot (€) Realisatie(€) Verschil(€) 

1 Penvoerderschap 8.000,00 8.000,00  

2 Projectleider 33.950,00 33.950,00  

3 Regiegroep 0,00 0,00  

4 Expertisegroep 1.000,00 0,00 1.000,00 

5 Communicatie 10.800,00 5.175,78 5.624,82 

6 Website 250,00 250,00  

7 W&T cafés 12.000,00 5.780,40 6.219,60 

8 Innovatietrajecten 110.994,00 164.739,00 -53.746,00* 

     

 

o Nog niet alle kosten zijn in rekening gebracht. Er volgt nog een afrekening van bij-

eenkomsten expertisegroep. Gebruik lokaal en catering. Er moeten nog declara-

ties communicatie-medewerker worden ingediend 

o * Het positieve resultaat ‘Innovatietrajecten’ van schooljaar 2017 – 2018, zijnde  

€ 53.745,00 is overgeheveld naar schooljaar 2018 – 2019.  

o Indien uiteindelijk het resultaat positief is zal dit resultaat doorgeschoven worden 

naar schooljaar 2019-2020. 

 

 


