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Onze visie 

Wetenschap en technologie omringen ons overal en verrijken ons leven. Dankzij wetenschap en 

technologie begrijpen we onszelf en de wereld steeds beter, verbeteren we de kwaliteit van ons leven 

en ontwikkelen we onszelf als mens.  

 

Onze missie  

NEMO wil mensen in alle fasen van hun leven laten ervaren hoe fascinerend, leuk en nuttig 

wetenschap en technologie zijn.   

 

Onze organisatie   

NEMO opereert binnen het culturele, museale veld met een focus op wetenschaps- en 

technologiecommunicatie. NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap 

en technologie zijn. Dat doen we door te laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en door 

abstracte wetenschap op een toegankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed 

publiek bereikbaar. We realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, 

tentoonstellingen, activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, 

en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO organiseert ook landelijke activiteiten, zoals 

het Weekend van de Wetenschap, en ontwikkelt educatieve projecten voor scholen in heel Nederland. 

NEMO is tevens een expertisecentrum op het gebied van informeel leren over science, buitenschools 

én in de klas. We werken intensief samen met de wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs. 

NEMO Science Museum is een geregistreerd museum met een depot in Amsterdam Noord. In het 

museum ervaren bezoekers de wetenschap en technologie achter vaak alledaagse fenomenen. Het is 

een plek waar je kunt leren van, en over, wetenschap en technologie uit het heden en het verleden.  

NEMO Kennislink doet verslag van de implicaties van wetenschappelijke en technologische 

vernieuwingen. Via de website nemokennislink.nl en offlineactiviteiten als lezingen en debatten brengt 

de redactie wetenschappelijk nieuws, stelt vragen en nodigt uit om zelf verder te onderzoeken.  
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Voorwoord 
 
Ten behoeve van het stimuleren en realiseren van de centrale doelstelling van het Onderzoek en 

Wetenschapsbeleid van de Rijksoverheid verstrekt het ministerie van OCW subsidies aan stichtingen 

en centra met een specifieke rol in de kennisinfrastructuur. Binnen dit beleid en de ‘Kaderregeling 

exploitatiesubsidie onderzoek en wetenschap’ verleent het ministerie financiële steun aan Stichting 

Nationaal Centrum voor Wetenschap- en Techniekpromotie (NCWT) voor: 

• het beheren en ontwikkelen van NEMO Science Museum en NEMO Kennislink  

• het organiseren van het landelijk festival Weekend van de Wetenschap en  

• het ondersteunen van overige gerelateerde landelijke activiteiten op het gebied van wetenschaps- 

en technologiecommunicatie en -educatie. 

 

Dit plan beschrijft de activiteiten die we in dat kader voor het publiek en het onderwijs in 2018 zullen 

realiseren. Daar waar voor bepaalde activiteiten nog financiële middelen worden gezocht, wordt dit 

expliciet genoemd. Het Activiteitenplan 2018 bouwt voort op de kwaliteitsslag die we in 2015 hebben 

ingezet vanuit het Strategisch Plan 2015 – 2020. Daarvan is inmiddels gerealiseerd: 

2015: optimalisatie van de eerste verdieping (Fenomena) en vernieuwing van de 

 restaurantfaciliteiten 

2016:  nieuwe openluchttentoonstelling op het dak (Energetica) en een vernieuwde tweede 

 verdieping (Technium) 

2017: lancering van het curriculum Maakkunde voor het primair onderwijs, verbeterde website voor 

 NEMO Kennislink, een geheel vernieuwd entreegebied en een vernieuwde derde verdieping 

 (Elementa, oplevering najaar 2017).  

 

In 2018 ligt de focus vooral op de voorbereidingen voor de realisatie (gepland voor 2019) van een 

geheel nieuwe vierde verdieping (Humania - Ontdek wie je zelf bent), de landelijke implementatie van 

de lesmethode Maakkunde en de merkcampagne NEMO Kennislink.  

 

Het NEMO Activiteitenplan 2018 is opgebouwd aan de hand van onze twee publieksmerken: 

• NEMO Science Museum: onze activiteiten in het science museum en daarbuiten, primair gericht 

op een brede doelgroep (families met kinderen) en het onderwijs. 

• NEMO Kennislink: onze activiteiten die verdieping en achtergrondinformatie bieden voor het 

algemeen - in wetenschap en technologie geïnteresseerd - publiek, waaronder het voortgezet en 

hoger onderwijs. Dit doen we online op de website van NEMO Kennislink via nieuws, artikelen, 

dossiers en multimedia, en offline aan de hand van bijeenkomsten, debatten en lezingen.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 staan in het kort de focus van ons beleid en de overkoepelende doelstellingen voor 

2018. Hoofdstuk 2 bevat NEMO’s activiteiten voor het brede publiek en het onderwijs, zowel in NEMO 

Science Museum als op locatie. In hoofdstuk 3 beschrijven we de activiteiten van NEMO Kennislink 

die inhoudelijke verdieping bieden. Hoofdstuk 4 gaat over de activiteiten van NEMO en het Science 

Learning Center als expertisecentrum, over de organisatie van het festival Weekend van de 

Wetenschap en over de ondersteuning aan de branche van wetenschapsmusea, science centra en 

aanverwante organisaties. We sluiten dit activiteitenplan af met een begroting 2018 en in de bijlage 

een kalender met onze voorgenomen activiteiten voor het algemeen publiek, onderwijs en de branche. 
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1. Beleidsfocus 
 

1.1 Ambities  
 

NEMO laat zien hoe leuk, nuttig en interessant wetenschap en technologie zijn, hoe maatschappelijk 

relevant en hoe diep deze thema’s in ons leven zijn verankerd. Hoe belangrijk wetenschap is om de 

wereld om ons heen te begrijpen, en hoe inspirerend het is om op die manier naar de wereld te 

kijken. Via alle zintuigen leert de bezoeker van NEMO over de wetenschappelijke fenomenen, over 

technologie en de maatschappelijke toepassingen. Onze kernwaarden zijn: actief leren, 

wetenschappelijk, en relevant voor de samenleving.  

 

Actief leren  

• NEMO’s tentoonstellingen in het museum en op locatie hebben een hoge interactiegraad en veel 

activiteiten zijn ‘hands-on’. Deze krachtige manier van leren, koppelt het doen (hands-on) aan 

het vinden van een antwoord op de vraag ‘hoe zit dat?’ of ‘hoe werkt het?’ (brains-on). Zo krijgt 

de bezoeker letterlijk ‘grip’ op de wereld.  

Onze bezoekers kunnen actief participeren binnen het museum. Ze mogen hun mening geven of 

hebben invloed op het ontwerp van een tentoonstelling. Zo spelen we in op het feit dat 

bezoekers - mede door de invloed van sociale media - op een actieve manier willen bijdragen 

aan hun omgeving.  

NEMO creëert bovendien voortdurend mogelijkheden voor sociale interactie binnen dit 

leerproces. In de vormgeving van tentoonstellingen wordt juist de interactie tussen begeleider 

(ouder, grootouder) en kind gestimuleerd (family learning). Zo krijgen (groot)ouders een 

actievere rol en wordt het leren van de kinderen verdiept.  

• In NEMO Science Museum kunnen bezoekers wetenschap en technologie ‘beleven’ binnen een 

dagelijkse context. Omdat we de bezoeker centraal stellen willen we de bezoekerservaring zo 

gevarieerd en rijk mogelijk maken. Zo kan een bezoeker inzicht verwerven in een bepaald 

fenomeen, maar ook aangezet worden om na te denken over de werkwijze van wetenschappers 

en technologen. Of ontdekken dat stereotypering ook in de wetenschap voorkomt. 

• Om bezoekerservaringen meer diepgang te geven, heeft NEMO Science Learning Center (SLC) 

- in samenwerking met de aan NEMO verbonden bijzonder hoogleraar Maartje Raijmakers - een 

Taxonomie voor Bezoekerservaringen ontwikkeld. Dit instrument gebruiken we tijdens het 

ontwerpproces van nieuwe activiteiten en tentoonstellingen. Beide laten we door bezoekers 

uittesten op de vloer in onze onderzoeksruimte NEMO Research & Development, zodat we meer 

kennis opbouwen over science leren en we via prototypen de beoogde bezoekerservaring 

kunnen optimaliseren. 

• Het SLC ontwikkelt educatieve programma’s en materialen niet alleen voor gebruik tijdens een 

bezoek aan NEMO Science Museum, maar juist ook voor gebruik in de klas. De inhoud sluit aan 

bij het curriculum van scholen en is gebaseerd op de methodiek van het onderzoekend en 

ontwerpend leren. Onze kennis hierover delen we (inter)nationaal, o.a. door deelname aan EU-

onderzoekprogramma’s over science leren. 

• NEMO Kennislink verschaft betrouwbare, toegankelijk en actuele informatie over wetenschap en 

technologie. Via de website van NEMO Kennislink en de bijeenkomsten die NEMO Kennislink 

organiseert, kunnen jongeren en volwassenen zich actief informeren over wetenschap en 

technologie  
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Wetenschappelijk  

• Voor het brede publiek is NEMO een belangrijk ‘gezicht van de wetenschap’. Daarom staan al 

onze programma’s in lijn met de laatste wetenschappelijke inzichten en worden zij getoetst op 

wetenschappelijke correctheid. Wetenschappers zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 

onze programma’s, tentoonstellingen en publicaties. Ook brengen wij hen rechtstreeks in contact 

met het publiek, bijvoorbeeld tijdens interactieve lezingen. Want wie is een beter gezicht van de 

wetenschap dan een wetenschapper zelf? Wetenschappers voeren onderzoek uit in NEMO 

Science Museum, met deelnemers uit het publiek. Hierdoor wordt onderzoek zichtbaar en 

tastbaar.  

• In onze tentoonstellingen en programma’s presenteren wij wetenschappelijke feiten. Het 

waardeoordeel en de meningsvorming laten we over aan de bezoeker. Zo blijft NEMO een 

onafhankelijke en betrouwbare instelling.  

• In samenwerking met ons netwerk van onderzoekers en onderzoeksinstellingen verzorgt de 

(wetenschappelijke) redactie van NEMO Kennislink de grootste en meest bezochte 

populairwetenschappelijke website van het Nederlands taalgebied, en creëert de redactie 

inhoudelijke verdieping in de programma’s en tentoonstellingen van het science museum. Zo 

kan iedere bezoeker, thuis of op zijn telefoon, verder lezen over een bepaald 

tentoonstellingsonderdeel dat hij eerder in het science museum heeft bezocht. ‘Citizen science’ 

wordt gestimuleerd doordat bezoekers als proefpersoon, dataverzamelaar of medewerker het 

wetenschappelijk proces kunnen ondersteunen. 

 

Relevant voor de samenleving  

Iedereen die kennis neemt van wetenschap en technologie vergroot zijn wereld en mogelijkheden. 

NEMO heeft veel expertise opgebouwd op het gebied van (ontwikkeling en uitvoering van) 

programma’s en tentoonstellingen ten aanzien van science leren. Door heel Nederland 

enthousiasmeren wij jongens en meisjes voor wetenschap en techniek, en helpen hen om hun 

talenten maximaal te ontplooien. Ook hebben we specifieke educatieve programma’s ontwikkeld 

om bijvoorbeeld meer meisjes enthousiast te maken voor een studie en beroep in de bètarichting 

en techniek. Zo spelen wij in op de behoefte van de kenniseconomie om een nieuwe generatie 

klaar te stomen voor deze essentiële beroepsgroepen.  

Als betrouwbare en onafhankelijke instelling brengt NEMO verschillende belanghebbenden bij 

elkaar om met elkaar en het publiek in debat te gaan tijdens bijeenkomsten, of digitaal via de site 

van NEMO Kennislink,        over de implicaties van actuele wetenschappelijke en technologische 

ontwikkelingen op de maatschappij.  

 

Strategische doelen  

Om het huidige NEMO in de periode 2015 - 2020 verder uit te bouwen, werkt NEMO aan de 

realisatie van de volgende strategische doelen:  

• NEMO creëert een samenhangende beleving voor de bezoekers, en een alomvattend en 

inspirerend verhaal in het museum en zijn programma’s. De bezoekerservaring is altijd een 

afspiegeling van de kernwaarden en de ‘operational excellence’ wordt continu gehandhaafd.  

• NEMO onderhoudt en ontwikkelt een duidelijke, relevante en betrokken relatie met de 

wetenschappelijke wereld.  

• NEMO is expert op het gebied van ‘actief leren’ en laat best practices zien binnen het museum 

en via het NEMO Science Learning Center. NEMO deelt zijn expertise actief met anderen op 

(inter)nationaal niveau.  

• NEMO vergroot zijn bekendheid onder stakeholders en verbreedt zijn doelgroepen.  
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• NEMO meet zijn impact op de samenleving en op het onderwijs in het bijzonder.  

• De medewerkers van NEMO dragen bij aan onze missie, visie, kernwaarden en strategische 

doelen. Zij helpen deze uitdragen naar publiek en stakeholders.  

• NEMO waarborgt zijn continuïteit met het oog op het uitdragen van zijn missie.  

 

Aan deze doelen gaat NEMO in de periode 2015 - 2020 inhoud geven via:  

1. Een vernieuwd tentoonstellingsaanbod met een eigen thema voor elke verdieping.  

2. Omvorming van het dakterras tot een geheel vernieuwd dakplein met een permanente 

expositie en vergroot restaurant. 

3. Ondersteuning voor scholen door heel Nederland om de talenten van kinderen op het gebied 

van wetenschap en techniek te ontwikkelen.  

4. Een podium voor de wetenschap / NEMO voor volwassenen, zowel in NEMO als in het land.  

5. Ontsluiting (fysiek en digitaal) van NEMO’s techniekcollectie.  

 

De realisatie van deze doelen gaat gefaseerd. Het museum blijft open, er worden deels nieuwe 

tentoonstellingen en activiteiten ontwikkeld en deels wordt gericht kwaliteit toegevoegd aan 

bestaande, succesvolle onderdelen van het museum. De bezoekerscapaciteit wordt vergroot en 

de tentoonstellingen en ons verhaal krijgen meer inhoudelijke samenhang. Door samenwerking 

met het onderwijs, wetenschap en museale partners, maken we optimaal gebruik van onze eigen 

kracht en de expertise van onze netwerken. 

 

NEMO Science Museum is een familiemuseum. In 2018 onderzoeken we hoe we NEMO Science 

Museum ook voor volwassenen zonder kinderen relevanter kunnen maken. 

 

Duurzaamheid is een overstijgend thema dat bij onze vernieuwingsprojecten een belangrijke rol 

speelt. In zijn visie draagt NEMO uit dat wetenschap en technologie een belangrijke rol spelen bij  

het verduurzamen van de samenleving. In ons aanbod laten wij zien dat wetenschap en 

technologie oplossingen voor hedendaagse vraagstukken aandragen. Bij alle aspecten van onze 

organisatie denken wij na over duurzaamheid, en integreren wij dit waar mogelijk in onze 

bedrijfsvoering.  

 

 

1.2 Prioriteiten 2018 
 

In de periode 2015 t/m 2017 zijn grote vernieuwingen doorgevoerd in het science museum, op het 

gebied van talentontwikkeling en ten aanzien van de presentatie van NEMO Kennislink. Naast het 

brede scala aan reguliere activiteiten richten we ons in 2018 vooral op de operationele optimalisering 

en op voorbereidende activiteiten voor de in 2019 te realiseren vernieuwing van de vierde verdieping 

Humania - Ontdek wie je zelf bent.  

 

 

1.3 Doelstellingen 
 

Het primaire doel van ons aanbod is om bezoekers te fascineren, te inspireren en aan te moedigen 

om actief te experimenteren en op onderzoek uit te gaan. Ook speelt het NEMO-programma een 

belangrijke rol bij de bevordering van een positieve houding ten opzichte van wetenschap en 

technologie. 
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Kwantitatieve doelstellingen      

Voor 2018 hanteert NEMO de volgende kwantitatieve doelstellingen:  

• Aantal bezoekers: rekening houdend met mogelijke fluctuaties in het (inter)nationale 

toeristenbezoek verwachten we in 2018 625.000 bezoekers te ontvangen, waarvan 85.000 

(13,6%) uit het onderwijs.  

 

 gerealiseerd 2016 doelstelling 2018 

Recreatief* 498.529 520.000 

Primair onderwijs 32.748 33.000 

Voortgezet onderwijs 40.529 32.000 

Studenten 22.352 20.000 

Overig/zakelijk 23.852 20.000 

Totaal bezoekers 618.010 625.000 

   * Algemeen museumbezoek uit binnen- en buitenland 

 

• Het streven is om 15% van de bezoekers uit het primair en voortgezet onderwijs een door ons 

begeleid, verdiepend programma aan te bieden. In totaal gaat het dan om 9.750 leerlingen.  

• Een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7,5 voor alle educatieve producten en activiteiten. 

• De organisatie van minimaal tien publieksevenementen in NEMO, in samenwerking met partners. 

• Gemiddeld 97% functionerende exhibits in het tentoonstellingenaanbod.  

 

De toegangsprijs voor personen vanaf vier jaar is € 16,50. De meest gangbare prijscategorieën zijn 

vanaf 2018:  

• € 16,50 per persoon vanaf vier jaar. 

• €   5,50 per persoon voor groepen uit het primair onderwijs.  

• €   6,50 per persoon voor groepen uit het voortgezet onderwijs.  

• €   7,50 per persoon voor studenten uit het mbo, hbo en wo. Deze prijs geldt ook voor jongeren 

met een cultuurkaart (CJP), internationale studentenkaart (ISIC) of Europese jongerenkaart 

(EURO<26). 

• Pabo-studenten, Museumkaarthouders en Amsterdamse minima met een Stadspas worden 

gratis ontvangen. 

• Gratis toegang tijdens het Weekend van de Wetenschap. 

• Gratis toegang tot de inhoudelijke - reclamevrije - informatie van NEMO Kennislink.  

 

Kwalitatieve doelstellingen    

• Bedienen van de bestaande doelgroepen met een gevarieerd aanbod en een kwalitatief 

hoogstaande programmering. Dit betekent dat NEMO-bezoekers op verschillende manieren 

kennis kunnen maken met het aanbod en dat een bezoek aan NEMO leuk, inspirerend, 

uitdagend en wetenschappelijk verantwoord is. 

• Ontwikkeling van specifiek aanbod voor nieuwe doelgroepen. 

• Speciale aandacht voor de integrale bezoekerservaring, ook tijdens piekmomenten.  

• Verhoging van de kwaliteit van de publieksbegeleiders voor de stimulering van het exploratief 

gedrag en de bevordering van de begeleider-kind interactie.  

• Verhogen van de online beschikbaarheid van (delen van) onze erfgoedcollectie. 

• Capaciteitsverhoging van het begeleid aanbod voor schoolgroepen door middel van 

optimalisering van het aanbod en de logistiek. 

• Continueren en versterken van de relatienetwerken in het onderwijs.  
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• Continueren en versterken van de relatie met de wetenschappelijke wereld. 

• Continueren en versterken van NEMO als expertisecentrum met betrekking tot science leren. 

• Continueren en versterken van de profilering van het SLC en zijn educatieve programma’s 

richting stakeholders. 

• Continueren en versterken van de SLC-profilering in de Europese branche van wetenschaps- 

en technologie-educatie. 

 

 

2. NEMO Science Museum  
  

2.1 Tentoonstellingen  
 
De meerjarige renovatie en herinrichting van alle tentoonstellingsverdiepingen zijn in 2015 gestart. De 

vernieuwing van de eerste verdieping (Fenomena) en het dakplein (Energetica) zijn in oktober 2015 

respectievelijk april 2016 gerealiseerd, de tweede verdieping (Technium) eind 2016. In 2017 zijn een 

nieuwe website voor NEMO Kennislink en de lesmethode voor het primair onderwijs Maakkunde 

gelanceerd, is het entreegebied van het museum geheel vernieuwd, en wordt in het najaar de derde 

verdieping vernieuwd (Elementa, oplevering najaar 2017). De vernieuwing van de vierde verdieping 

(Humania) staat voor eind 2019 gepland. 

 

Elke verdieping heeft daarmee in de periode 2015 - 2020 een eigen thema en tentoonstellingen 

gekregen die in samenhang een verhaal vertellen voor onze bezoekers, jong en oud. Aan de hand van 

NEMO’s taxonomie van bezoekerservaring zijn bovendien elementen toegevoegd om de 

tentoonstellingen nog meer divers te maken. 
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In 2018 bevatten de verdiepingen de volgende tentoonstellingen: 
• Verdieping 1: Fenomena - Ervaar hoe wetenschap werkt 

Deze verdieping bevat de tentoonstelling Wonderlijke Wetenschap over de diverse 

natuurwetenschappelijke fenomenen, en de tentoonstelling Wetenschap in alle tijden met 

exhibits over de wetenschappelijke methode en de historie van wetenschap, met onder andere 

bruiklenen van Museum Boerhaave en Teylers Museum. Een deel van de eerste verdieping is 

gereserveerd voor de Kettingreactie: een live demonstratie die meerdere malen per dag wordt 

gehouden over actie/reactie en oorzaak/gevolg en over (potentiële en kinetische) energie.  

Daarnaast bevinden zich er het Studio Theater voor shows en demonstraties en ruimten voor 

de wetenschappelijke onderzoekprogramma’s NEMO R&D en Science Live. 

• Verdieping 2: Technium - Ontrafel de techniek om je heen 

Met de Innovatie Galerij en de tentoonstellingen Constructies, Energierijk, Wereld van vormen, 

De Machine en Waterrijk zijn de thema’s op deze verdieping technisch erfgoed, constructies, 

energie, wiskunde, logistiek en water.  

• Verdieping 3: Elementa - Onderzoek de bouwstenen van de kosmos 

Deze verdieping bevat de tentoonstelling Zoeken naar Leven, over de speurtocht naar leven op 

aarde en andere planeten, en de tentoonstelling Teen Facts, over hoofd, hart en hormonen 

tijdens de puberteit. In het najaar van 2017 wordt Teen Facts verplaatst naar de vierde 

verdieping (Humania) en wordt op de derde verdieping de nieuw ontwikkelde tentoonstelling 

Leven in het heelal geplaatst waarin elementen uit Zoeken naar Leven zullen worden 

geïntegreerd. De tentoonstelling Leven in het heelal en het Lab (waar bezoekers scheikundige 

experimenten kunnen doen) zullen vanaf oktober/november 2017 gezamenlijk de gehele derde 

verdieping in beslag nemen. De tentoonstelling is een ontdekkingsreis naar de bouwstenen uit 

de ruimte. Per januari 2018 is nieuw bijbehorend lesmateriaal voor deze verdieping 

beschikbaar.  

• Verdieping 4: Humania - Ontdek wie je zelf bent 

Hier worden bezoekers via testen, spelletjes en hersenkrakers op de proef gesteld in de tentoonstelling 

Reis door de Geest. Eind 2017 wordt Teen Facts op deze verdieping geplaatst omdat dit aansluit bij het 

thema van de verdieping: Ontdek wie je zelf bent. De tentoonstelling Smart Technology over duurzame 

technologische innovaties is dientengevolge ontmanteld.  

De gehele vernieuwing van de 4e verdieping staat gepland voor 2019. De voorbereidingen hiervoor zijn 

al gestart. 

• Verdieping 5 (Dakplein): Energetica - Speel met energie 

Dankzij een eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij is in het voorjaar van 2016 het 

dakplein toegevoegd aan ons tentoonstellingsgebied en zijn interactieve 

tentoonstellingsobjecten geplaatst die de energie van water, zon en wind gebruiken om 

duurzame energie op te wekken. Samen met het uitgebreide en transparante restaurant op het 

dak bieden we nu een aantrekkelijk aangezicht van het gebouw met een inhoudelijke beleving 

die gratis toegankelijk is. 

 

De in 2017 vernieuwde Ontvangsthal biedt een ruimtelijk en transparant entreegebied. De ontvangst 

van schoolgroepen is verplaatst naar de zijkant (westkade) van het gebouw waardoor de kwalitatieve 

beleving van de entree voor alle bezoekers substantieel is verbeterd. 

 

Op Luchthaven Schiphol staat een selectie van interactieve opstellingen van NEMO. De negental 

opstellingen beslaan 90 vierkante meter en bevinden zich op de Holland Boulevard. Hier zijn ook de 

dependance van het Rijksmuseum en de Openbare Bibliotheek Amsterdam gevestigd.  
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2.2 Programmering en evenementen   
 
Voor 2018 staat de volgende programmering gepland:   

• Kinderlezingen, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Museum 

Jeugd Universiteit, één keer per maand op een zondag (exclusief juli, augustus en oktober) voor 

kinderen van 8 - 12 jaar, om 11.00 uur en 13.00 uur. Tijdens de lezing staat een echte 

kindervraag centraal. Wetenschappers worden uitgedaagd om tijdens de lezing ook echt een 

antwoord op deze vraag te geven. De interactieve opzet van de lezing prikkelt de 

nieuwsgierigheid van de kinderen en stimuleert hen om zelf mee te denken over het antwoord. 

• In verschillende ontdekruimtes kunnen bezoekers zelf onderzoeken & ontwerpen en/of 

deelnemen aan onderzoek van derden:  

‐ NEMO R&D: bezoekers kunnen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van 

kennisinstellingen en universiteiten, o.a. door de Universiteit van Amsterdam naar ‘science 

leren’ en de interactie tussen ouders en kinderen. Ook worden er door medewerkers samen 

met bezoekers proefopstellingen van nieuw programma-aanbod getest (zoals 

tentoonstellingen en workshops), waardoor bezoekers actief bijdragen aan het verbeteren 

van NEMO.  

‐ Science Live: live wetenschappelijk onderzoek met het publiek tijdens de schoolvakanties. 

Wetenschappers testen een aansprekende onderzoeksvraag op vrijwilligers uit het NEMO-

publiek. Zo krijgen de wetenschappers beschikking over een arsenaal aan proefpersonen 

met een brede achtergrond, en ervaren de bezoekers wat echt wetenschappelijk onderzoek 

inhoudt. De resultaten van het onderzoek worden met het publiek gedeeld via de website 

sciencelive.nl.  

‐ Laboratorium: met een labjas aan en een veiligheidsbril op kan de bezoeker in dit 

scheikundelaboratorium op de 3e verdieping experimenteren met bakpoeder, azijn en 

andere alledaagse spullen. 

‐ Werkplaats: op de 2e verdieping kunnen de bezoekers hun ideeën de vrije loop laten in een 

speciaal daarvoor ingerichte werkplaats. Ouders en kinderen kunnen samen aan de slag, 

maar ook individueel: ontwerp, maak, test en verbeter. 

• Vertoning van een nog nader te bepalen film in het Auditorium. 

• Demonstraties: gedurende het hele jaar worden in het museum (interactieve) demonstraties 

gehouden. Afhankelijk van de verwachte bezoekersaantallen wordt een combinatie van de 

volgende mogelijkheden geprogrammeerd: 

‐ de Kettingreactie over actie/reactie 

‐ een demonstratie met de elektronenmicroscoop in het Laboratorium 

‐ een demonstratie met de mobiele proefjeskar  

‐ de vacuümdemonstratie 

‐ ‘pop-up proefjes’: willekeurige demonstraties die de Publieksbegeleiders op de vloer geven 

‐ demonstraties van wetenschappelijke experimenten, met gebruikmaking van de modellen uit 

de tentoonstelling Wetenschap in alle Tijden 

‐ de show Ruimteschip Aarde 

‐ In 2018 wordt een nieuwe demonstratie ontwikkeld 

‐ In 2018 zal daarnaast een nieuwe, tijdelijke show worden ingezet over het thema elektriciteit 

en wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuwe show voor 2019. 

• Vakantieprogrammering: in de schoolvakanties biedt NEMO naast bovenstaande activiteiten een 

grote variëteit aan familieactiviteiten aan, zoals de workshops Laat de tandwielen draaien, 

Bouw je Kettingreactie, Maak een duikboot, etc. 



  11 

 

• Familiewerkplaats: in de zomer (juli – augustus) is er de Familiewerkplaats in de 

Evenementenzaal op de begane grond: een extra grote werkplaats waar jong en oud samen 

kunnen deelnemen aan verschillende workshops waarin een bepaalde uitdaging centraal staat. 

Zo ontdekken de bezoekers gezamenlijk hun vaardigheden om tot nieuwe oplossingen te 

komen. De activiteiten zijn vooraf getest en onderzocht door bezoekers die deelnamen aan het 

programma NEMO Research & Development.  

• Voor de buitenlandse bezoekers ontwikkelen we in 2018 een speciale route door NEMO langs 

de meest aansprekende highlights. 

• Digitale programmering:  

‐ De app Ontdek NEMO, die aansluit bij de tentoonstelling Wonderlijke Wetenschap, biedt 

bezoekers extra context over de eigenschappen van onder andere zeepsop, licht en geluid 

en is gericht op interactie tussen ouders en kinderen. De app kan gratis worden 

gedownload. 

‐ Op onze site www.nemosciencemuseum.nl onder ‘thuis ontdekken’ komen inhoudelijke 

thema’s aan bod aan de hand van filmpjes, experimenten, opdrachten en weetjes. Door 

middel van proefjes kunnen bezoekers thuis ontdekken hoe bijzonder veel alledaagse 

dingen zijn. 

 

Onze doelstelling is om minimaal tien publieksevenementen te organiseren in 2018, veelal in 

samenwerking met andere relevante organisaties voor wie we een podium bieden. De evenementen 

gericht op het onderwijs staan beschreven in hoofdstuk 2.3. Voor 2018 zijn in dit stadium de 

volgende evenementen al bekend: 

• Deelname aan de Museumweek, 9 t/m 15 april. Mogelijke extra activiteiten zullen aansluiten bij 

het landelijke thema.   

• Deelname aan het Tulp Festival gedurende de maand april via plaatsing van duizenden tulpen 

op het dak rondom het museum. 

• Deelname aan de Uitmarkt. Eind augustus is NEMO met een interactieve presentatie 

onderdeel van het culturele aanbod dat zich tijdens de jaarlijkse Uitmarkt presenteert aan het 

publiek. De locatie van de 41ste editie van de Uitmarkt is nog niet bekend. 

• Tijdens het landelijke Weekend van de Wetenschap (6 en 7 oktober) zijn in het museum 

diverse extra activiteiten voor bezoekers. Ook het depot van NEMO wordt opengesteld tijdens dit 

weekend. NEMO is dat weekend gratis toegankelijk. 

• Deelname aan de Amsterdamse MuseumN8 op 3 november, gericht op jongeren tussen de 20 

en 30 jaar. NEMO zal dan bruisen van een mix van wetenschap, muziek en spectaculaire 

publiekstrekkers. Het thema wordt bepaald in overleg met de nog te werven partner. 

• In 2018 staat wederom de Klokhuisvragendag op het programma. Kinderen stellen vragen aan 

wetenschappers via het tv-programma Het Klokhuis. De vragenstellers (meestal rond de 400) 

worden vervolgens uitgenodigd om naar NEMO te komen en hun vraag voor te leggen aan 

wetenschappers. Voor spontane vragen is er tevens de vraag-maar-raak-balie. Tijdens deze dag 

zijn er interessante demonstraties die de antwoorden op de vragen visualiseren, is er een quiz 

en een ‘meet and greet’ met de presentatoren van het tv-programma.  

 

Vanwege maatschappelijke motieven is NEMO Science Museum op twee weekenden in 2018 

gratis toegankelijk, o.a. tijdens het landelijke Weekend van de Wetenschap.   
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2.3 Scholenprogramma’s en educatieve activiteiten    
 
Het NEMO Science Learning Center (SLC) beschikt over jarenlange ervaring en kennis op het 

gebied van buitenschools leren over wetenschap en techniek. Het Science Learning Center: 

• ontwikkelt programma’s voor scholen die NEMO bezoeken 

• levert inhoudelijke bijdragen aan de verdiepende programmering (workshops, routes 

demonstraties etc.) voor de verschillende doelgroepen die NEMO bezoeken  

• participeert aan (inter)nationale educatieve (onderzoeks)projecten, activiteiten en congressen.  

 

Het programma voor het onderwijs sluit aan bij de kerndoelen en het curriculum van scholen. Voor 

het onderwijs ligt de nadruk op het bieden van een begeleid en verdiepend bezoek aan NEMO via 

werkbladen, workshops, demonstraties, etc.  

Schoolgroepen kunnen de begeleide programma’s in NEMO gedurende het hele jaar afnemen, 

behalve tijdens de schoolvakanties. Het aanbod voor scholen bestaat uit:   

• Een regulier bezoek aan de tentoonstellingen. 

• Een bezoek aan de tentoonstellingen met gebruik van werkbladen, die meer structuur aan een 

bezoek geven en gratis te downloaden zijn van de NEMO-website. Door de herinrichting van de 

verdiepingen is het mogelijk dat in 2018 sommige werkbladen tijdelijk (nog) niet beschikbaar zijn. 

Naast werkbladen die specifiek gericht zijn op een bepaalde tentoonstelling, ontwikkelen we 

werkbladen die de inhoudelijke, samenhangende boodschap per verdieping als startpunt 

gebruiken. De vraagstelling in de werkbladen wordt dan per onderwijsniveau gedifferentieerd 

(bijvoorbeeld groep 5/6 – groep 7/8 – VO-onderbouw – Vmbo-onderbouw). 

• De volgende werkbladen zijn in 2018 beschikbaar:   

‐ PO groep 3 - 4:          Spiegels 

‐ PO groep 5 - 6:          Wonderlijke Wetenschap, Wereld van Vormen, Technium 

‐ PO groep 7 - 8:          Fenomena, Teen Facts, Reis door de geest, Technium 

‐ VO-onderbouw:       Teen Facts, Technium, lesmateriaal bij de nieuwe tentoonstelling 

  Leven in het Heelal  

‐ Vmbo-onderbouw:    Technium  

• Een bezoek aan de tentoonstellingen met deelname aan een workshop. Deze workshops 

worden door NEMO-medewerkers gegeven en duren ongeveer 45 minuten. Bij de workshop 

hoort een (gratis te downloaden) handleiding voor leerkrachten, met een inleidende en 

afsluitende les die de leerkracht op school kan geven. Net als bij de werkbladen is ook bij 

sommige van de workshops het onderwerp voor meerdere onderwijsniveaus hetzelfde, maar 

wordt er gedifferentieerd door middel van het stellen van meer of minder eisen en het aanbieden 

van meer of minder materiaal.  

De volgende workshops en demonstraties worden aangeboden:  

‐ PO groep 3 - 4:    Zeepbellen 

‐ PO groep 5 - 6:    Onderzoeken, Ontcijfer je wereld, Ontwerpen, Demonstratie Ruimteschip 

  Aarde 

‐ PO groep 7 - 8:    Tijdreis Wetenschap, Proefjes, Ontwerpen, Demonstratie Ruimteschip 

  Aarde 

‐ VO-onderbouw:   Elektrische autorace, Ontwerpen, nieuwe workshop bij tentoonstelling V3  

‐ Vmbo 2 - 3:          Kettingreactie 

‐ Vmbo, havo, vwo: Lichtbaan  

‐ Havo, vwo 1/2: Demonstratie Zeker weten?!  
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• Een bezoek aan een interactieve demonstratie:  

‐ Scholen kunnen de demonstratie Ruimteschip Aarde boeken, bestemd voor groep 5 - 8. 

Tijdens deze demonstratie laten indrukwekkende satellietbeelden en een grote interactieve 

globe zien hoe onze aarde er vanuit de ruimte uitziet. Aan de hand van vier onderzoeken 

ontdekken de leerlingen dat alles op aarde met elkaar samenhangt. De demonstratie wordt 

ondersteund door inleidend en afsluitend materiaal dat de leerkracht op school kan inzetten. 

‐ In de demonstratie Zeker weten?! maken leerlingen van de onderbouw van het VO op een 

actieve manier kennis met de wetenschappelijke methode: hoe hebben we alles ontdekt? 

Experimenteren en bewijzen staan centraal. 

• Deelname aan het vernieuwde Jet-Net programma gericht op leerlingen havo/vwo-2 rondom 

het thema Energie in samenwerking met Shell. Het programma bevat een sessie over 

beroepsoriëntatie en verandering van energie, een workshop waarin de leerlingen zelf een 

elektrische auto maken, en een bezoek aan de Technium verdieping aan de hand van 

werkbladen.  

 

In 2018 zal het Science Learning Center wederom trainingen verzorgen van de NEMO-

publieksbegeleiders in het stimuleren van exploratief gedrag en het bevorderen van de interactie 

tussen de leerkracht/docent en de leerling. Tijdens de training krijgen zij tools aangereikt die hen 

helpen de inhoudelijke bezoekerservaring te verrijken.  

 

Educatieve activiteiten en evenementen in 2018 zijn:  

• Het project Codestarter. Voor de jaren 2014 t/m 2019 is NEMO een overeenkomst aangegaan 

met Google.org, waardoor kinderen van 8 - 10 jaar worden gestimuleerd in naschoolse clubs 

kennis te maken met programmeren. Op de website codestarter.nl is een continu aanbod te 

vinden van alle regionale activiteiten voor kinderen in heel Nederland die na schooltijd willen 

leren programmeren. Zo leren kinderen de wereld om hen heen vorm te geven en te creëren. 

De samenwerking met Google bevat naast de website:  
- de ontwikkeling van inhoud op het gebied van programmeren voor en ondersteuning van 

regionale naschoolse clubs  
- een jaarlijks vipevenement voor deelnemende kinderen met gratis toegang tot NEMO en in 

het bijzonder de wiskundetentoonstelling over vormen en geometrie 
- twee kennisdeling bijeenkomsten voor naschoolse clubs waar de leden elkaar kunnen 

 informeren en inspireren. 

In 2018 wordt het aanbod op de website verder uitgebreid met o.a. het landelijke aanbod van 

Coderdojo en met de door ons zelf ontwikkelde DIY-Challenges die thuis zelf en eenvoudig te 

doen zijn. Tijdens het Codestarter vipevenement in juni 2018 streven we ernaar om 400 

kinderen programmeerworkshops aan te bieden.  

In 2018 en 2019 wordt daarnaast vooral gewerkt aan het verduurzamen van de kennis en de 

netwerken. Alle initiatieven die we in 2015 - 2017 zijn gestart in de vier landsdelen (volgens de 

indeling van het Techniekpact) zullen we blijven ondersteunen in 2018, zodat de clubs vanaf 

2019 zelfstandig verder kunnen met het programmeeraanbod. Het vijfde en laatste landsdeel, 

Zuid-West Nederland, doen we in 2018 aan met een nieuw initiatief waarbij het verduurzamen 

van de kennis prioriteit krijgt.     

• Speciale programmering in het museum tijdens de Amsterdamse Kunstschooldagen die o.a. 

de Stichting JAM in NEMO organiseert op 22 en 23 maart. Tijdens deze dagen bezoeken zo’n 

6.000 8e-groepers van Amsterdamse basisscholen diverse culturele instellingen in de stad, 

waaronder het science museum, om zo te proeven van wat Amsterdam te bieden heeft.   
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• Gratis toegang tot het museum voor studenten tijdens de introductieweken van de 

Amsterdamse hogescholen en universiteiten in september. 

   

 

2.4  Landelijk lesmateriaal voor gebruik op school  
 
Voor gebruik op school bieden we de volgende materialen aan voor leerkrachten of docenten: 

 Maakkunde. Het o.a. door NEMO in EU-verband ontwikkelde Engineer curriculum voor 

basisscholen (groep 5 - 8) is voor het Nederlandse onderwijs geoptimaliseerd en als 

lesmethode Maakkunde vanaf 2017 - toen het landelijk gelanceerd werd tijdens de Nationale 

Onderwijs Tentoonstelling (NOT) - beschikbaar voor het PO. De lesmethode bestaat uit 10 

lesmodules met bijbehorende leerkrachtentrainingen. Het unieke hiervan is de combinatie van 

ontwerpend én onderzoekend leren. De methode combineert wetenschap en techniek met 

andere vakken als tekenen, rekenen, taal en de wereldoriëntatievakken.  

(Aspirant)leerkrachten kunnen gerichte ondersteuning door NEMO inkopen via trainingen en 

workshops om met het materiaal ervaring op te doen en aan de slag te gaan. NEMO werkt 

samen met Maakkunde trainers van onderwijsinstellingen in Nederland, onder 

andere Hogeschool iPabo, Saxion Hogeschool, Fontys Hogenscholen en het ABC. Na het 

volgen van de training is het lesmateriaal kosteloos beschikbaar.  

NEMO heeft het Maakkunde programma o.a. ingebracht in het aanbod van het actieplan 

Wetenschap en techniek op koers! van de Gemeente Amsterdam ten behoeve van meer 

aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs. Via dit actieplan 

kunnen 60 tot 80 Amsterdamse basisscholen in 2018 en 2019 financiële ondersteuning krijgen 

bij het integreren van meer wetenschap en technologie in hun curriculum.  

In 2018 zal NEMO zich verder richten op het werven van deelnemers aan de trainingen, het 

trainen van leerkrachten volgens een vernieuwde opzet, en het trainen van trainers zodat 

Maakkunde in meerdere regio’s gebruikt zal worden. Zodoende kunnen de leerkrachten zich 

voorbereiden op het integreren van W&T in hun curriculum, wat m.i.v. 2020 verplicht is. 

• NEMO geeft onder de naam ESERO NL (European Space Education Resource Office) 

uitvoering aan diverse educatieve activiteiten over ruimtevaart en sterrenkunde. ESERO NL 

wordt gefinancierd door NSO (Netherlands Space Office) en ESA (European Space Agency). 

Leerkrachten en docenten kunnen gebruik maken van de website Ruimtevaartindeklas.nl, een 

online portal voor een doorlopende leerlijn wetenschap en techniek, met ruimtevaart en 

sterrenkunde als vertrekpunt. Hier zijn o.a. te vinden: 

‐ De lespakketten bestemd voor PO-groep 1 t/m 8 en voor havo, vwo-klas 1 - 2.  

‐ Lessenserie over ruimtevaart n.a.v. André Kuipers’ ruimtevaart missie met het International 

Space Station (ISS), voor groep 7 - 8 en havo, vwo-klas 1 - 2. 

‐ Ruimte experts: lesmateriaal, video’s en animaties voor onderbouw havo/vwo over 

bepaalde onderwerpen en opdrachten die door een expert worden gepresenteerd. Deze 

zijn ook op NTR school.tv te zien.  

‐ De gecertificeerde NLT-module Aardobservatie en satellieten voor de bovenbouw van het 

vwo, ontwikkeld door ESERO NL. 

‐ De landelijke CanSat competitie. Bovenbouwleerlingen uit het voortgezet onderwijs 

ontwerpen, bouwen, testen en lanceren hun eigen mini-satelliet. De winnaars worden 

afgevaardigd naar de Europese competitie, georganiseerd door ESA.  
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2.5  Professionalisering van leerkrachten en docenten    
 
Voor leerkrachten en docenten biedt NEMO in 2018 de volgende professionaliseringsactiviteiten:  

• De NEMO Leerkrachtenclub, waarvan inmiddels ruim 2.800 PO-leerkrachten lid zijn. De 

leden profiteren van een jaarlijkse bijeenkomst met o.a. een interactieve lezing en inspirerende 

workshops. In 2018 vindt de Leerkrachtenclub op 11 april plaats in NEMO Science Museum.  

• Science Night, de onderwijsavond voor docenten VO in november. Deze avond biedt 

informatieve lezingen in NEMO rondom actuele wetenschappelijke onderwerpen en 

inspirerende workshops; met informatie over de tentoonstellingen, de begeleide programma’s 

voor scholen, de verdiepende dossiers van NEMO Kennislink, en het beschikbare lesmateriaal 

voor gebruik in de klas van ESERO NL en NEMO Science Museum. 

• ESERO NL conferentie, die in oktober zal plaatsvinden. Aan de hand van ruimtevaart en 

sterrenkunde enthousiasmeren we leerkrachten uit het PO voor wetenschap en techniek. De 

conferentie duurt een dagdeel en bestaat uit een lezing en twee workshoprondes. De 

organisatie van de conferentie gebeurt waar mogelijk in samenwerking met partners in de 

(ruimtevaart)educatie.  

• Individuele nascholingscursussen. In 2018 biedt het SLC via ESERO NL diverse 

nascholingscursussen over wetenschap en techniek uit de ruimtevaart en sterrenkunde aan in 

samenwerking met verschillende opleidingspartners (onder andere Fontys pabo, Hogeschool 

Utrecht, Wetenschapsknooppunt Noord-Holland). Deze cursussen zijn bestemd ter inspiratie 

voor individuele leerkrachten PO en pabostudenten.  

• Nascholingscursussen voor schoolteams, op aanvraag en op locatie. Deze nascholing 

wordt door de deelnemende scholen zelf betaald vanuit hun prestatieboxen. We bieden 

nascholing op het gebied van: 

‐ Maakkunde. Regionale trainingen voor leerkrachten én leerkrachtentrainers rondom de 

nieuwe lesmethode (zie ook hoofdstuk 2.4) die het SLC heeft ontwikkeld.  

‐ Laagdrempelig W&T. Training voor PO-leerkrachten om hen te laten ervaren hoe zij 

wetenschap & techniek op een laagdrempelige manier in de klas kunnen inzetten. Deze 

training is specifiek bestemd voor leerkrachten die geen ervaring hebben met 

wetenschaps- en technologie-educatie.  

‐ Ruimtevaart en sterrenkunde. De inhoud is gebaseerd op de wetenschap en techniek uit 

de ruimtevaart en sterrenkunde. De workshops bieden ideeën en lessuggesties om in de 

klas te gebruiken. 

‐ Gender. Een nascholingscursus voor leerkrachten op het gebied van gender, ontwikkeld in 

samenwerking met VHTO.   

• Het pabo-programma voor aanstaande leerkrachten. Dit is in 2017 vernieuwd. Voor studenten 

uit het pabo-leerjaar 1 en 2 is het programma gericht op onderzoekend leren, fascinatie en 

inspiratie. Voor leerjaar 3 en 4 is er een meer verdiepend programma, gericht op ontwerpend 

leren.  

• Binnen het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland 

(EWT) bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, Onderwijsbegeleidingsdiensten, 

stichting Techno Challenge / Jet-Net Junior voor de Noordvleugel en NEMO Science Museum 

hun krachten. Het EWT verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de 

onderzoekende houding van leraren en leerlingen en stimuleert en voedt onderzoekend en 

ontwerpend leren in de klas. Scholen kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching 



  16 

 

van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een 

plaats te geven in het curriculum. 

De website Iederkindeentalent.nl biedt leerkrachten een overzicht van lesmaterialen en 

informatie over waar zij terecht kunnen met hun vragen op het gebied van wetenschaps- en 

technologie-educatie in de regio Noord-Holland/ Flevoland. EWT wordt gefinancierd door de 

deelnemende partijen en het Platform Bèta Techniek. In 2018 zijn - onder voorbehoud van 

financiering van EWT - de volgende activiteiten gepland:  
‐ de jaarlijkse EWT Conferentie voor het primair onderwijs  

‐ innovatieprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven en scholen 

‐ nascholingscursussen voor leerkrachten uit het primair onderwijs. 

• Het SLC zal deelnemen aan relevante bijeenkomsten en beurzen voor leerkrachten en docenten. 

 
 
2.6 (Inter)nationale samenwerkingsprojecten  
 

Ter ontwikkeling van kennis op het gebied van science-learning (wetenschapscommunicatie en  

-educatie) participeert NEMO ook in 2018 in meerdere (inter)nationale projecten, veelal via het EU-

onderzoeksprogramma Horizon 2020 Science with and for Society of het EU Erasmus+ 

Programma. 

 

In 2018 zijn dat de volgende meerjarige projecten:  

 Hypatia (http://www.expecteverything.eu/hypatia). NEMO is coördinator voor het project 

(looptijd 2015 - 2018). Het is een vervolgproject op de eerdere EU-gender gerelateerde 

projecten TWIST en GAPP en de EU-campagne ‘Science: It’s a Girl Thing’. Dit project heeft als 

doelstelling jongeren (met de nadruk op meisjes) in de leeftijd 13 - 19 jaar bewust te maken 

van de vele en gevarieerde mogelijkheden van een STEM-carrière, en instellingen en 

organisaties die invloed hebben op beroepskeuzes bewust te maken van de genderissues in 

het STEM-domein. Partners in dit project zijn science centra uit Italië, Denemarken, Israel, 

Frankrijk, de universiteit van Kopenhagen, de branchevereniging Ecsite en diverse 

industriepartners waaronder PPG en L’Oreal.  

In 2018 ligt de nadruk op implementatie van de toolkit van Hypatia en het consolideren van het 

Hypatia-gedachtegoed en opgebouwde netwerk. In dit kader staat op het programma: 

‐ disseminatie richting scholen, musea, bedrijven en onderzoeksinstellingen van de 

ontwikkelde toolkit via de website van het project: expecteverything.eu/hypatia/ 

‐ organisatie van twee bijeenkomsten van de Nederlandse hub-vertegenwoordigers van de 

scholen, musea, bedrijven en onderzoeksinstellingen: in januari/februari 2018 bij het 

Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Amsterdam, in juni 2018 bij het ministerie 

van OCW, afdeling genderdiversiteit. Op deze laatste bijeenkomst staat het consolideren 

van het gedachtegoed van Hypatia en opgedane samenwerkingen centraal. 

‐ organisatie van diverse activiteiten voor jongeren met een totaal bereik van 2.000, en de 

ondersteuning van de activiteiten door het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen voor in 

totaal 800 leerlingen. 

‐ brede samenwerking met andere organisaties t.b.v. het bereiken van de gewenste 

leerlingenaantallen, zoals met Stichting Techniekpromotie, het Weekend van de 

Wetenschap, Jet-Net en C3. 

 OSOS (Open Schools for Open Societies, https://www.openschools.eu/). Dit is een EU Horizon 

2020 Science with and for Society project, gericht op het Primair en Voortgezet Onderwijs, met 
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een looptijd van 2018 - 2020. Partners zijn Bloomfield Science Museum - Israël, 

Ellinogermaniki Agogi - Griekenland (tevens coördinator), European School Heads Association 

- Nederland, Universiteit van Deusto - Spanje, Universiteit van Bayreuth - Duitsland.   

OSOS heeft tot doel de ‘open school’ benadering - waarbij de buitenwereld een belangrijk 

onderdeel van het curriculum uitmaakt - in Europa op de kaart te zetten. In eerste instantie 

worden 100 scholen uit twaalf Europese landen ondersteund om ‘open schooling’ te 

implementeren, in de tweede fase 1.000 scholen. In Nederland worden in de eerste fase ten 

minste 10 scholen betrokken. Aan het eind van het project is het streven 100 scholen 

ondersteund te hebben. NEMO start in 2018 met het opzetten van een netwerkstructuur, het 

selecteren van 10 zgn. trekkerscholen (PO en VO), en het ontwikkelen van tools (inhoudelijk 

en procesmatig) om deze scholen te ondersteunen. 

 STEMitUp, een 3-jarig Erasmus+ project (2017 - 2020) waarbij gekeken wordt hoe 

ondernemerschap en ondernemend leren kan worden gekoppeld aan het W&T-onderwijs voor 

4 tot 15-jarigen. Hiertoe wordt door NEMO gedurende het project een training voor 

leerkrachten ontwikkeld. In 2018 zal NEMO hiermee starten. Partners in dit project zijn: 

European University Cyprus, Norwegian University of Science and Technology, GrantXpert 

Cyprus, Jönköping International Business School - Zweden, StemWorks - Groot-Brittannië, 

Cyprus Research & Innovation Center, European Centre for Women and Technology (tevens 

coördinator) - Noorwegen, MTN telecom Cyprus, King Juan Carlos University - Spanje. 

 Tinkering EU: Building Science Capital for All. In dit 3-jarige (2017 - 2020) Erasmus+ project 

participeren MUST (tevens coördinator) - Italië, Universiteit van Cambridge, Science Gallery 

Dublin, Science Network Austria, CosmoCaixa - Spanje, NOESIS Thessalonika Science 

Museum & Technology Center - Griekenland. Doelstelling is om de Tinkering-activiteiten en -

methode die zijn ontwikkeld in het 1e Tinkering project (2014 - 2017) te integreren in de 

schoolcontext van het Voortgezet Onderwijs, met een specifieke focus op docenten en 

studenten uit achtergestelde gemeenschappen. In 2018 zal hiervoor een aantal tools 

ontwikkeld worden die musea en scholen helpen Tinkering te implementeren in het formele 

schoolonderwijs. 

 Lopende EU-projectaanvragen waarin NEMO een partner is, maar waarvan in dit stadium nog 

niet bekend is of de aanvraag gehonoreerd wordt, zijn:  

‐ Everyone@Science, 2018 - 2021, Horizon 2020 Science with and for Society project 

‐ Creative Europe, 2018 - 2021, Horizon 2020 Science with and for Society project 

‐ YVOVO, 2018 - 2021, Erasmus+ project. 

 In samenwerking met Naturalis en het VSC_netwerk van wetenschapsmusea en science centra 

is NEMO mede-auteur van het manifest Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat, dat eind 2016 is 

afgestemd met het ministerie van Economische Zaken, Techniekpact en Platform Bèta 

Techniek. Ook de Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim zijn betrokken. Op basis van 

dit manifest is een plan ontwikkeld om buitenschoolse leeromgevingen (zoals 

wetenschapsmusea, science centra, dierentuinen, festivals, of buitenschoolse clubs) met elkaar 

te verbinden en het aanbod te ontsluiten. Het verbinden van initiatieven, het afstemmen van 

aanbod en het aanvullen van lacunes en het gezamenlijk ontsluiten, zorgt vervolgens voor een 

samenhangend, betekenisvol en vakoverstijgend aanbod voor kinderen. Zodoende kunnen 

kinderen op de meest geschikte locatie hun passies verder ontdekken en verdiepen; op school, 

thuis, in een museum, op een club en/of in de natuur. In 2018 zullen we ons richten op het 

creëren van draagvlak bij potentiële netwerkpartners en op het werven van mogelijke financiers 

voor de uitvoering van een pilot. 
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2.7 Erfgoed en collectiebeheer    
 

Onderstaande activiteiten staan gepland voor het depot van NEMO Science Museum: 

 Het meerjarige collectiebeleid (2017 - 2020) wordt in 2018 verder uitgevoerd, met focus op de 

registratie en ontsluiting van de top 100 stukken aangevuld tot de top 500 in 2019.  

 Deelname aan Google Arts & Culture (GAC): een online publiek platform in de vorm van foto’s 

en video’s voor culturele instellingen met museale collecties. Momenteel participeren hierin ca. 

1.000 instellingen wereldwijd. 

 Ook wordt volgens de geldende procedures het ontzamelen gecontinueerd, zowel binnen als 

buiten de kerncollecties.  

 Op basis van het in 2017 ingewonnen extern advies over de gebouwvoorzieningen van het 

depot ten aanzien van licht, klimaat etc., zal in 2018 bekeken worden welke aanpassingen 

noodzakelijk en haalbaar zijn. 

 Aansluitend bij de vernieuwingen van de tentoonstellingen worden relevante erfgoed objecten uit 

eigen collectie of via bruikleen geïntegreerd. In 2018 zal dit vooral voorbereidend werk bevatten 

ten behoeve van de in 2019 op te leveren tentoonstelling op de 4e verdieping Humania. 

 In het kader van de serie korte filmpjes ‘Kijkje achter de schermen: Depot NEMO Science 

Museum’ (voorheen ‘voor het te laat is’), worden in 2018 twee nieuw filmpjes gemaakt over een 

nog te selecteren object uit onze collectie. Een deskundige vrijwilliger vertelt in het filmpje over 

het object, de functie, de geschiedenis, etc. Door dit ‘oral history’ project blijven persoonlijke 

ervaringen met en waardevolle kennis over technisch erfgoed object vastgelegd.  

 Het depot is geopend voor publiek tijden het landelijke Weekend van de Wetenschap op 6 en 7 

oktober. 
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3. NEMO Kennislink 
 

Sinds april 2016 is NEMO Kennislink een van de labels van NEMO. NEMO Kennislink biedt voor 

geïnteresseerde jongeren en volwassenen inhoudelijke verdieping en achtergrond door actuele 

wetenschappelijke thema’s op een toegankelijke manier te brengen. Dit gebeurt aan de hand van 

nieuws, achtergrondartikelen, dossiers en multimedia op de website van NEMO Kennislink, en met 

publicaties, debatten en lezingen. Alfa, bèta- en gammawetenschappen komen aan de orde en 

worden waar mogelijk aan elkaar gekoppeld voor een breder perspectief.  

NEMO Kennislink heeft een eigen wetenschapsredactie en werkt samen met een groot aantal 

universiteiten, kennisinstellingen en uitgeverijen.  

 

Voor de ontwikkeling van NEMO Kennislink zijn de volgende prioriteiten gesteld:     

 Vergroten van de naamsbekendheid van NEMO Kennislink bij het algemeen - in wetenschap en 

technologie geïnteresseerd - publiek. 

 Profilering van NEMO Kennislink als valorisatiepartner voor onderzoekers en 

onderzoeksinstellingen. NEMO Kennislink is de interface tussen de wetenschap en het 

algemene publiek. 

 Realiseren van meer abonnees op de digitale Nieuwsbrief. 

 Vasthouden van online bereik en het vergroten van het aantal terugkerende bezoekers en de 

verblijfduur op de site. 

 Het opbouwen van een publiek voor bijeenkomsten over actuele wetenschap en technologie. 

 
 
3.1 Website 
 

Onderzoekers zoeken naar antwoorden op grote vragen en oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen. De website van NEMO Kennislink doet verslag van deze zoektocht. Op de site vertellen 

de redacteuren van NEMO Kennislink op toegankelijke wijze over hun bevindingen. 

 

Bereik NEMO Kennislink website (2016): 

Aantal bezoeken   4,3 miljoen 

Aantal unieke bezoekers  3,4 miljoen 

Aantal bezochte pagina’s  6,4 miljoen 

Aantal bezoeken, per maand 352.457 

Aantal nieuwsbrief abonnees 12.008 

 

Activiteiten in 2018:   

 Verzorgen van hoogwaardige en actuele content voor de website van NEMO Kennislink.  

 De Kennislink Agenda voorzien van een uitgebalanceerde mix van activiteiten waarbij spreiding 

in leeftijd, geografische locatie, vakgebieden en type activiteiten hoog in het vaandel staan.  

 Het regelmatig plaatsen van de Faces of Sciences Blogs op de site van NEMO Kennislink. 

Jonge wetenschappers vertellen in hun blogs over hun leven en onderzoek aan de hand van 

filmpjes en artikelen. Het is een project in samenwerking met de KNAW en De Jonge Akademie. 

 Het verzorgen van de wekelijkse digitale nieuwsbrief en content voor onze social mediakanalen 

(Twitter en Facebook), in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap en NEMO 

Science Museum. 
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 Het toevoegen van actuele ontwikkelingen op het gebied van wetenschap & technologie aan de 

diverse tentoonstellingen in NEMO Science Museum. 

 

 

3.2 NEMO Kennislink publieksactiviteiten 
 

Wetenschapsjournalistiek  

De redacteuren van NEMO Kennislink voegen niet alleen de actualiteit in de diverse 

tentoonstellingen van NEMO Science Museum toe, maar ze verzorgen ook ook op journalistieke 

wijze de actualiteit tijdens publieksactiviteiten, zoals Science Night (voor docenten) en de 

Museumnacht (voor jongeren en volwassenen). 

 

NEMO Kennislink Live   

Een serie interactieve discussieavonden waar wetenschappers ontwikkelingen in hun domein op een 

laagdrempelige manier met een divers publiek bespreken. Redacteuren van NEMO Kennislink gaan 

in gesprek met deze wetenschappers over actuele onderwerpen die een grote invloed op ons leven 

hebben. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur in 

NEMO Science Museum. De opzet en programmering voor 2018 zal verder verfijnd worden o.a. op 

basis van de ervaringen in 2017. 

 

Boekpublicatie  

Naar aanleiding van de samenwerking met het consortium Functionele Moleculaire Structuren 

verschijnt in het voorjaar van 2018 bij uitgeverij Maven Publishers het boek ‘Makers van leven, hoe 

chemici leven maken in het lab’. Het boek is geschreven door NEMO Kennislink-redacteur Esther 

Thole.   

 

Paradisolezingen 

NEMO Kennislink levert bijdragen aan de programma-ontwikkeling van de Paradisolezingen. Op 

zeven zondagochtenden in 2018 is Paradiso het podium voor een gerenommeerde wetenschapper 

die zijn publiek meevoert langs de laatste ontwikkelingen op zijn of haar vakgebied. Het thema voor 

2018 is: De Nieuwe Mens, versmelting van mens en techniek: een volgende stap in de evolutie?  

De Paradisolezingen zijn een samenwerking tussen Paradiso, Verstegen & Stigter, de Koninklijke 

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, KNAW, VPRO, Museum Boerhaave en NEMO 

Kennislink. 

 

Kenniscafés 

NEMO Kennislink participeert tevens in de Kenniscafés in de Balie, centrum voor cultuur en politiek. 

Vaste presentator Martijn van Calmthout van de Volkskrant spreekt met deskundigen en 

smaakmakers over de wetenschap achter actuele onderwerpen. Met wetenschappers, 

experimenten, beeld, betrokkenen en natuurlijk het publiek. NEMO Kennislink heeft zitting in de 

Redactieraad en verzorgt de interactieve experimenten met het publiek, aansluitend bij de thema’s 

van de verschillende lezingen.  

De lezingen vinden eens per maand (behalve in juli en augustus) op de maandagavond plaats en 

zijn een samenwerking tussen de Balie, de Volkskrant, de KNAW en NEMO Kennislink. 
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Amsterdamse Gala van de Wetenschap  

In de Stadsschouwburg vindt jaarlijks het Amsterdamse Gala van de Wetenschap plaats, een 

initiatief van Folia, het Parool en de Stadsschouwburg. Grote namen uit de academische wereld 

komen bijeen om in korte, toegankelijke lezingen inzicht te geven in opmerkelijke en veelbelovende 

ontwikkelingen op hun vakgebied. NEMO Kennislink is in 2018 partner in het Gala en participeert in 

het inhoudelijke programma. 
 
InScience 

InScience is een vijfdaags wetenschapsfilmfestival dat jaarlijks plaatsvindt in november in Nijmegen 

en wordt georganiseerd door Stichting InScience - Dutch International Science Film Festival. NEMO 

Kennislink is een van de partners in het festival en draagt bij aan het programma. 

 

City Lab 

City Lab is een nieuw type bijeenkomst die we in een reeks willen ontwikkelen en waarmee we een 

bijdrage willen leveren aan de dialoog tussen wetenschap en samenleving in de context van de 

stedelijke regio Amsterdam. Rond actuele thema’s willen we laten zien hoe je als burger nieuwe 

kennis en technieken kunt inzetten om je leefomgeving te verbeteren. In samenwerking met de Vrije 

Universiteit wordt in 2018 het inhoudelijke programma uitgewerkt. De daadwerkelijke realisatie van 

de voorgenomen bijeenkomsten is nog afhankelijk van te werven financiële middelen. 
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4. Kennisontwikkeling en ondersteuning  
 
 
4.1 NEMO als expertisecentrum    
 

Het Science Learning Center (SLC) is het expertisecentrum van NEMO op het gebied van (in)formeel 

leren over science. Het heeft als doel bij te dragen aan de optimalisatie van het formele wetenschaps- 

en techniekonderwijs in Nederland, door dit te verrijken met informele leerervaringen aan de hand van: 

• Kennisontwikkeling over informeel leren op het gebied van wetenschap en techniek, onder andere 

via samenwerking met universiteiten en een internationaal netwerk van science centra. 

• Deze kennis te testen en zelf actief in te zetten in de programma’s van NEMO Science Museum. 

• Deze kennis te delen met de relevante intermediairs in het veld van wetenschap en techniek. 

 

Via participatie in diverse (inter)nationale (onderzoeks)projecten - zie ook hoofdstuk 2.6 - heeft het 

SLC inmiddels veel didactische en verdiepende expertise opgebouwd. Het betreft o.a. expertise over: 

• Het enthousiasmeren en inspireren van leerkrachten voor wetenschap en techniek door hen 

hiermee op een laagdrempelige manier te laten kennismaken. 

• De vertaling van het informeel leren naar de lespraktijk in de klas. 

• Het tegemoetkomen aan genderverschillen in de klas bij wetenschap en techniek.  

• Hoe kinderen experimenteren en hoe ouders/begeleiders dit exploratief gedrag kunnen stimuleren. 

• Ontwerpend en onderzoekend leren.  

 

Het SLC heeft het streven om op basis van inzichten vanuit de wetenschap nieuw aanbod voor publiek 

en onderwijs te ontwikkelen, en om onderzoek te voeden met vragen en expertise vanuit de 

museumpraktijk (evidence informed practice). Deze wisselwerking is in onderstaand schema 

weergegeven. 
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Rijke leeromgeving – meaning making  

Het programma-aanbod en de publieksbegeleiding vormen de rijke leeromgeving waarbinnen 

bezoekers van NEMO Science Museum (algemeen publiek en onderwijs) ervaringen opdoen en 

betekenis kunnen geven aan deze ervaringen. Innovatie van het programma en de 

publieksbegeleiding wordt gevoed door nieuwe inzichten verkregen uit activiteiten van NEMO R&D, 

samenwerking met wetenschap en experts en nieuwste relevante ontwikkelingen.  

 

NEMO als lerende organisatie 

De activiteiten in NEMO R&D hebben tot doel beter te begrijpen 1) hoe bezoekers met het huidige 

aanbod omgaan, 2) hoe betekenisvolle ervaringen eruitzien en 3) hoe deze tot stand komen. Middels 

prototypen, wetenschappelijk onderzoek, reflective practice en evaluatieonderzoek worden nieuwe 

inzichten verkregen. Deze inzichten worden intern gedeeld en gebruikt voor innovatie van het 

programma en publieksbegeleiding (integrating Research into Practice). Nieuwe inzichten worden door 

NEMO gedeeld met het museale veld via presentaties en publicaties.  

 

Integrating Practice into Research 

Gebruikers van NEMO R&D zijn NEMO-medewerkers, onderzoekers van de Universiteit Amsterdam 

Ontwikkelingspsychologie en wetenschappers van andere universiteiten. Door samen te werken met 

museummedewerkers en door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het museum krijgen 

wetenschappers beter zicht op wat ecologisch valide onderzoeksvragen zijn (integrating Practice into 

Research). En kan Informal Science Education zich ook via deze weg verder ontwikkelen. 

 

 

 

Bijzondere leerstoel 

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) is in 2011 de bijzondere leerstoel 

‘science leren in non-formele omgevingen’ ingesteld, die is ondergebracht bij het NEMO Science 

Learning Center. Bijzonder hoogleraar Cognitieve ontwikkelingspsychologie Prof. dr. Maartje 

Raijmakers bekleedt de leerstoel, die zowel academisch als praktisch onderzoek behelst dat wordt 

uitgevoerd door de UvA en door NEMO-medewerkers. De leerstoel is verlengd tot en met 2021.  

Prof. Raijmakers richt zich ook in 2018 vooral op exploratie en leren in familieverband:  

• Opzetten en begeleiden van ontwikkelingspsychologisch onderzoek op het gebied van science 

leren in non-formele omgevingen. Onderzoek wordt deels uitgevoerd in het lab van NEMO 

Research & Development. 

• Begeleiden van het promotie-traject van science-practitioner Rooske Franse, werkzaam bij 

NEMO, afdeling Educatie & Onderzoek. Het traject wordt door de samenwerking NEMO/UvA 

gefinancierd en bevat onderzoek dat deels heeft plaats gevonden in NEMO Research & 

Development.  

• Bijdragen aan de visievorming op het science leren in non-formele omgevingen. Deze visie 

geeft richting aan het SLC en wordt gedeeld met andere science centra. 

• De verspreiding van de onderzoeksresultaten door het schrijven van wetenschappelijke en 

populaire artikelen, het geven van interviews in (inter)nationale media en het geven van 

presentaties op (inter)nationale conferenties voor science centra en musea. 

• Initiëren van onderzoeksaanvragen op het gebied van science leren in informele omgevingen. 
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• Verdere ontwikkeling van NEMO R&D: 

‐ NEMO R&D coördineert een labruimte in NEMO voor academisch onderzoek op het 

gebied van science leren in non-formele omgevingen. Deze ruimte wordt niet alleen door 

de Universiteit van Amsterdam maar ook door andere universiteiten gebruikt. 

‐ Bezoekers nemen deel aan onderzoek in NEMO R&D en worden daarmee aangezet te 

reflecteren op hun eigen attitude tegenover wetenschap en technologie en dat van hun 

eventuele kinderen.  

‐ Prototypen: faciliteren van het testen van nieuw aanbod door NEMO-medewerkers (zoals 

opstellingen, proefjes, publieksbegeleiding en workshops). Daarmee is NEMO R&D een 

proeftuin voor de ontwikkeling en verbetering van producten.  

 

Reguliere SLC-activiteiten in 2018 

• Bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van een schoolbezoek aan NEMO en aan het 

aantal groepen dat in schoolverband NEMO bezoekt. 

• Ontwikkeling en uitvoering van lesmateriaal, educatieve evenementen en projecten voor de 

jongste groepen van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.  

• Bijdragen aan de activiteiten in het science museum die specifiek zijn gericht op de interactie 

tussen ouders en kinderen (family learning). 

• Professionalisering van leerkrachten, docenten en pabo-studenten. 

• Ontwikkeling van kennis op het terrein van wetenschaps- en technologie-educatie en de wijze 

waarop kinderen leren (in samenwerking met kennisinstellingen zoals universiteiten). 

• Het delen van deze kennis, zowel intern als extern. 

 

Deelname internationale brancheconferenties  

Medewerkers van diverse afdelingen binnen NEMO leveren elk jaar een actieve bijdrage aan de 

organisatie en invulling van enkele sessies op de jaarlijkse internationale Ecsite-conferentie van de 

branchevereniging van de Europese science centra en wetenschapsmusea. In 2018 zal de 

conferentie in Genève worden gehouden van 7 tot en met 9 juni. NEMO is o.a. vertegenwoordigd in 

de Annual Conference Programme Committee (ACPC) van deze conferentie. De ACPC is 

verantwoordelijk voor de inhoud van de conferentie en beoordeelt en selecteert sessievoorstellen. 

 

 

4.2 Vakconferentie Wetenschapscommunicatie    
 

NEMO is initiator en organisator van de jaarlijkse vakconferentie Wetenschapscommunicatie. Deze 

conferentie brengt onderzoekers en uitvoerders in de Nederlandse wetenschapscommunicatie bij 

elkaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. De conferentie is toegankelijk voor 

wetenschappers, wetenschapsjournalisten, voorlichters, organisatoren, wetenschapseducatoren en 

adviseurs, werkzaam bij onder meer media, science centra en musea, kennisinstellingen en 

overheid. Het is een eendaags evenement gevuld met een interactief programma van inspirerende 

sprekers, micropresentaties, workshops, debatten, discussies en veel netwerkmogelijkheden.  

 

De conferentie wordt op wisselende plaatsen in Nederland gehouden om zo verschillende 

instellingen de kans te bieden als gastheer op te treden. In 2018 wordt de conferentie gehouden op 

16 april op het terrein van Wageningen Universiteit en Research Center (WUR). De vakconferentie 

Wetenschapscommunicatie wordt o.a. mogelijk gemaakt door partners als KNAW, VSNU, 

Vereniging Hogescholen en het Museon.  
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4.3 Weekend van de Wetenschap 
 
Het Weekend van de Wetenschap is het grootste landelijke festival vol wetenschap en technologie 

in Nederland. (Onderzoeks)instellingen, bedrijven, universiteiten, science centra, musea en 

sterrenwachten openen hun deuren tijdens het eerste weekend van oktober. Veel deelnemende 

organisaties zijn geen reguliere publieksinstellingen. Alleen in het Weekend van de Wetenschap 

geven zij het publiek de gelegenheid een kijkje achter de schermen te nemen. Diverse innovaties, 

technologieën en wetenschappelijke vernuftigheden die gedurende het jaar verborgen blijven, zijn 

tijdens dit weekend wel publiek toegankelijk. Door heel het land worden workshops, rondleidingen, 

excursies, lezingen, debatten, enzovoort georganiseerd voor een breed publiek, met een speciale 

focus op (groot)ouders met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, volwassenen, studenten en 

scholieren. De instellingen zijn veelal gratis te bezoeken.  

 

NEMO is verantwoordelijk voor de werving van de deelnemende instellingen aan het Weekend van 

de Wetenschap, de algehele coördinatie en de landelijke promotie. De landelijke, multimediale 

publiekscampagne bevat een mix van communicatie-instrumenten om traffic te genereren naar de 

website (weekendvandewetenschap.nl), waar het totale publieksaanbod te vinden is.  

 

Om een stijging in de bekendheid van het Weekend en een toename van de bezoekersaantallen te 

realiseren, ligt de focus in 2018 op: 

 Verder uitbouwen van het aantal deelnemende instellingen, waarbij zoveel mogelijk naar een 

nog betere landelijk spreiding wordt gestreefd, uitgaande van minimaal 250 deelnemende 

organisaties. We zetten extra in op de werving in achterblijvende provincies als Limburg, 

Friesland, Drenthe en Flevoland.  

 Het vergroten van het aantal deelnemende bedrijven, waardoor het aanbod van ‘backstage’ 

ervaringen vergroot wordt.   

 Het verhogen van de kwaliteit van het aanbod bij de deelnemende instellingen door individueel 

met ze in gesprek te gaan en door het organiseren van extra inspiratiesessies voor 

deelnemende organisaties. 

 Het verkrijgen van effectieve media-aandacht via een landelijke publiekscampagne.  

 Ondersteuning van de deelnemende instellingen in hun promotieactiviteiten via een landelijke 

campagne, abri’s, advertenties, website, social media en het faciliteren van samenwerkingen 

met partners en mediapartners. 

 Naast de traditionele media, focus op online zichtbaarheid en advertising.  

 Het aantrekken van nieuwe mediapartners. 

 Het aantrekken van twee ambassadeurs die bekend zijn bij een breed publiek en die de 

boodschap van het Weekend van de Wetenschap kunnen overbrengen aan de doelgroep via 

de pers en speciale activiteiten tijdens het weekend.  

 Ook wordt wederom in 2018 in samenwerking met partners een landelijk wetenschappelijk 

onderzoek geïnitieerd dat op landelijk niveau nieuwswaarde oplevert. 

 

Op basis van de evaluatie van de 2017 editie zullen de activiteiten voor de 2018 editie nader 

worden aangescherpt. De organisatie van het Weekend van de Wetenschap vindt plaats in 

samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en veel partners uit het 

bedrijfsleven, de wetenschap en de media.  
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4.4 Steun aan derden 
 

In 2018 zal NEMO opnieuw het netwerk van science centra en wetenschapsmusea (VSC) 

financieel steunen voor de uitvoering van haar jaarlijks activiteitenplan. Hierover vindt twee keer 

per jaar overleg plaats, zodat de activiteiten van de VSC en NEMO elkaar aanvullen en versterken 

waar mogelijk. Een van de samenwerkingsprojecten met de VSC is het plan ‘Leren waar 

nieuwsgierigheid ontstaat’ (zie ook hoofdstuk 2.6) dat als doel heeft kinderen via lokale netwerken 

van binnen- en buitenschoolse organisaties de mogelijkheid te bieden hun passie voor natuur, 

wetenschap en technologie verder te verdiepen en hun talenten te ontwikkelen. Inmiddels zijn ruim 

30 instellingen lid van de VSC.  

 

Ook zal in 2018 een garantstelling met een maximumbedrag van € 20.000 worden gegeven aan de 

Stichting Avond voor Wetenschap & Maatschappij, voor de organisatie van De Avond voor 

Wetenschap & Maatschappij in oktober 2018. Deze avond heeft als doel het maatschappelijk 

belang van wetenschap te onderstrepen, door te laten zien waar en op welke manier 

wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in het leven van alledag. Ieder jaar komt een select 

gezelschap van prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media 

en sport samen voor een feestelijk diner in de Ridderzaal in Den Haag. De minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken wisselen elkaar jaarlijks af als 

gastheer. Tijdens het diner presenteren Nederlandse topwetenschappers vanuit hun specifieke 

vakgebieden prikkelende stellingen over een overkoepelend thema. Tevens wordt de 

Huibregtsenprijs uitgereikt aan een wetenschapper die onderzoek heeft verricht dat vernieuwend is 

en zicht biedt op maatschappelijke toepassing.  
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Baten begroting 2017 begroting 2018

Omzet NEMO entree  6.090.000 6.240.000

Omzet NEMO publiekshoreca 2.135.000 2.340.000

Omzet Zaalverhuur en catering 1.000.000 1.200.000

Omzet NEMO shop 610.000 750.000

Totaal eigen inkomsten 9.835.000 10.530.000

  

Subsidie ministerie van OCW 3.366.000 3.366.000

Totaal meerjarige subsidies 3.366.000 3.366.000

  

Fondsen/sponsoring museum 1.362.500 510.000

Fondsen/sponsoring W&T*-educatie 713.500 766.800

Fondsen/sponsoring W&T-communicatie 130.000 160.000

Totaal inkomsten derden 2.206.000 1.436.800

  

Totaal baten 15.407.000 15.332.800

  
* W&T = w etenschaps- en technologie

5. Begroting 2018 
 

Onderstaand treft u de begroting voor het jaar 2018, afgezet tegen de begroting van 2017. 

 

De verwachting is dat de eigen inkomsten in 2018 zullen stijgen ten opzichte van 2017 dankzij een 

verwachte stijging van de bezoekersaantallen (van 610.000 naar 625.000) en van de omzet per 

bezoeker, dit ten gevolge van onze verbeterde en vergrote shop en horeca faciliteiten.  

 

De begrote inkomsten uit Fondsen/sponsoring in 2018 zijn lager dan in 2017 aangezien we met 

ingang van het begrotingsjaar 2018 kiezen voor een conservatieve benadering: niet de verwachte 

inkomsten van derden worden in de begroting opgenomen, maar alleen de op het moment van 

schrijven contractueel vastgelegde inkomsten van derden voor 2018. 

 

Ten aanzien van de lasten vallen de kosten voor de Staf in 2018 lager uit dan in 2017 ten gevolge 

van een herverdeling van de personele lasten over de Staf- en de Operatieafdelingen.  

De kosten voor het Programma vallen in 2018 lager uit doordat de grotere productverbeteringen en 

-vernieuwingen vooral in 2015-2017 hebben plaatsvonden en pas weer in 2019 zullen 

plaatsvinden. Daarnaast kiezen we ook hier voor een conservatieve benadering door geen 

uitgaven op te nemen voor educatieve samenwerkingsprojecten die contractueel nog niet zijn 

vastgelegd.  

De kosten voor de Operatie zijn hoger in 2018 dan in 2017 door de eerdergenoemde herverdeling 

van de personele lasten. 

 

In 2018 wordt bij een positieve exploitatie - net als in voorgaande jaren - € 375.000 toegevoegd 

aan onze bestemmingsreserve voor groot onderhoud. Er zijn voor 2018 geen omvangrijke 

investeringen voorzien. 
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Lasten begroting 2017 begroting 2018

Inkoop horeca 854.000 930.000

Inkoop horeca evenementen 510.000 610.000

Inkoop shop 335.000 412.000

Totaal inkoop 1.699.000 1.952.000

Personeelskosten Staf 2.480.500 1.727.000

Kantoorkosten Staf 230.000  230.000

Huisvestingskosten Staf 175.000 180.000

Algemene kosten Staf 140.000 154.250

Development & Partnerships 115.000 65.000

Marketing & Communicatie 467.500 586.050

Totaal kosten Staf 3.608.000 2.942.300

Personeelskosten Programma 1.612.000 1.692.000

Programma en Collectie 413.500 317.000

Educatief Programma NEMO  82.500 77.500

W&T*-educatie projecten 503.000 310.000

W&T-communicatie projecten 405.000 377.000

Financiele steun derden 200.000 212.500

Weekend van de Wetenschap 247.000 255.000

Totaal kosten Programma 3.463.000 3.241.000

Personeelskosten Operatie 3.284.000 3.762.000

Algemene kosten Operatie 252.000 291.000

Depot 290.000 300.000

Onderhoud collectie 100.000 100.000

Gebouwkosten 322.500 260.000

Huisvestingskosten Operatie 675.000  668.000

Kantoorkosten Operatie 220.000 200.000

Totaal kosten Operatie 5.143.500 5.581.000

Afschrijvingen 1.012.500 1.241.500
 

Rente -10.000 0

Diverse onvoorzien 116.000 0

Diverse 106.000 0
 

Totaal lasten 15.032.000 14.957.800

 

Exploitatie resultaat 375.000 375.000

Dotatie meerjaren onderhoud 375.000 375.000

Resultaat 0 0

* W&T = w etenschaps- en technologie  
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Bijlage     
 

Activiteitenkalender 2018  
 

In dit overzicht staat een selectie van de voorgenomen activiteiten die in 2018 zullen plaatsvinden 

voor recreatieve bezoekers, leerlingen/scholieren, het onderwijs en de WTC-branche (stand per eind 

september 2017; sprekers en titels zijn nog onder voorbehoud).  

 

januari ‐ Vakantieprogrammering (kerstvakantie) 

‐ Science Live (kerstvakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Kinderlezing: Waar zijn de vogels gebleven in de winter? door dr. Judy 

Shamoun-Baranes (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 

Informatica, Universiteit van Amsterdam)  

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Kenniscafé in De Balie 

 

februari ‐ Vakantieprogrammering (voorjaarsvakantie) 

‐ Science Live (voorjaarsvakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Kinderlezing: Hoe werkt een muziekinstrument? door natuurkundige dr. Tom 

Hijmans (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, 

Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Paradisolezing door prof. dr. Ronald Hanson (Antoni van Leeuwenhoek 

hoogleraar quantumfysica, TU Delft), Slecht nieuws voor luistervinken – over het 

onkraakbare quantuminternet 

‐ Kenniscafé in De Balie 

‐ Vakantieprogrammering (voorjaarsvakantie) 

 

maart ‐ Vakantieprogrammering (voorjaarsvakantie) 

‐ Science Live (voorjaarsvakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Kinderlezing: Hoe weten bijen wat ze moeten doen? door dr. Gerard 

Oostermeijer (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, 

Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ EWT Conferentie 

‐ Kunstschooldagen 

‐ Paradisolezing door prof. dr. Vincent Icke (hoogleraar theoretische sterrenkunde 

Universiteit Leiden, bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van 

Amsterdam), Reisbureau Einstein – over homo cosmicus en buitenaardse buren 

‐ Paradisolezing door prof. dr. Piek Vossen (hoogleraar computationele lexicologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Help, de computer begrijpt mij niet! 

‐ Kenniscafé in De Balie 
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april ‐ Museumweek  

‐ Leerkrachtenclub bijeenkomst 

‐ Tulp Festival 

‐ Kinderlezing over ruimtevaart, door prof. dr. Sera Markoff (Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ CanSat competitie prijsuitreiking 

‐ Paradisolezing door prof. dr. Ben Feringa (hoogleraar organische chemie 

Universiteit Groningen), Wordt de Fantastic Voyage werkelijkheid? 

‐ WTC vakconferentie, Wageningen Universiteit en Research Center (WUR) 

‐ Kenniscafé in De Balie 

‐ Vakantieprogrammering (meivakantie) 

 

mei ‐ Vakantieprogrammering (meivakantie) 

‐ Klokhuisvragendag 

‐ Kinderlezing over eeneiige tweelingen, door dr. Pernette Verschure (Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Science Live (meivakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Paradisolezing door prof. dr. Christine Mummery (hoogleraar 

ontwikkelingsbiologie, Universiteit Leiden), Personalised medicine: is de toekomst 

jouw eigen lichaam ‘op een chip’?  

‐ Paradisolezing door dr. Guszti Eiben (hoogleraar kunstmatige intelligentie, Vrije 

Universiteit Amsterdam), Robot zijn - dat is toch geen leven! 

‐ Kenniscafé in De Balie 

 

juni ‐ Codestarter vipevenement 

‐ Zomertentoonstelling Familie Werkplaats 

‐ Kinderlezing: Hoe weet spotify / youtube wat ik leuk vind? door dr. Thomas 

Mensink (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, 

Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Paradisolezing door prof. dr. Frans Saris (em. hoogleraar wis- en natuurkunde, 

Universiteit Leiden), Darwins cijferslot 

‐ Bijdragen aan Ecsite conferentie, Geneve, Zwitserland 

‐ Kenniscafé in De Balie 

 

juli ‐ Zomertentoonstelling Familie Werkplaats 

‐ Vakantieprogrammering (zomervakantie) 

‐ Science Live (zomervakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ NEMO Kennislink Live 

 

augustus 

 

 

‐ Zomertentoonstelling Familie Werkplaats 

‐ Vakantieprogrammering (zomervakantie) 

‐ Science Live (zomervakantie) 
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 ‐ NEMO R&D  

‐ Uitmarkt 

 

september ‐ Intreeweek  

‐ Kinderlezing: Hoe groot is de kans dat ik een loterij win? door prof. dr. Michel 

Mandjes (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, 

Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Kenniscafé in De Balie 

 

oktober ‐ Weekend van de Wetenschap, o.a. in NEMO  

‐ Vakantieprogrammering (herfstvakantie) 

‐ Science Live (herfstvakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Kinderlezing  

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Kenniscafé in De Balie 

‐ ESERO NL conferentie 

 

november ‐ MuseumN8   

‐ Klokhuis vragendag  

‐ Kinderlezing over Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en 

restauratie van roerend cultureel erfgoed, door prof. dr. Maarten van Bommel 

(Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van 

Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Kenniscafé in De Balie 

 

december ‐ Kinderlezing: Kan energie opraken? door dr. Moniek Tromp (Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam) 

‐ NEMO Kennislink Live 

‐ Vakantieprogrammering (kerstvakantie) 

‐ Science Live (kerstvakantie) 

‐ NEMO R&D  

‐ Kenniscafé in De Balie 
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Voor informatie over dit document kunt u contact opnemen met:  

NEMO/Stichting NCWT 

Michiel Buchel, directeur-bestuurder  

Postbus 421  

1000 AK Amsterdam 

T.  020 - 531 3233     

 



 t  +31 (0) 20 531 32 33
info@e-nemo.nl

nemosciencemuseum.nl
nemokennislink.nl

NEMO 
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam
Postbus 421
1000 AK Amsterdam
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