
Een zeer geslaagd High Tech 2 Discover evenement! 

 

Op woensdagochtend 25 mei stond de High Tech Campus in het teken van  High Tech 2 

Discover. 350 leerlingen, 7 basisscholen, 31 workshops, 100 medewerkers en heel veel 

zelfgemaakte bootjes. Zie hier de ingrediënten voor een zeer geslaagd evenement, 

georganiseerd door Philips Jet-Net Junior. 

 

Veel activiteiten 

Vanaf 08.30 uur meldden de eerste kinderen en hun begeleiders zich op de Campus, met de fiets of 

met de auto. De zelfgemaakte bootjes, als onderdeel van het pauze-evenement, zorgvuldig 

vasthoudend.  Na inlevering van deze bootjes, gingen de groepen op weg naar de workshops. 

Verspreid over het Campusterrein volgden de kinderen in kleine groepjes workshops bij verschillende 

bedrijven. Workshops die de kinderen meenamen in de ‘technische wereld’, maar dan in de breedste 

zin van het woord.  Zo werd er onder andere gekookt, een website gemaakt, gebrainstormt over een 

maatschappelijk thema, zeilboten bestuurd,  geprogrammeerd, met little bits gewerkt, was er een 

gedragslaboratorium en werd een stopmotion film gemaakt. En dan zijn dit nog maar enkele van de 

onderwerpen. 

 

Zelf doen, zelf ondervinden 

Kinderen kwamen op deze manier in aanraking met allerlei soorten techniek waarbij vooral het zelf 

doen en zelf ondervinden de basis vormde.  Ook het ontdekken van de Campus was een van de 

uitgangspunten van deze dag, vandaar dat de groepjes steeds naar een andere locatie op het terrein 

gingen. De Campus was op sommige momenten even ‘van de leerlingen’, waarbij 

Campusmedewerkers verwonderd en geïnteresseerd een kijkje kwamen nemen. 

In de pauze verzamelde alle kinderen zich bij de vijver waar de zelfgemaakte bootjes te water 

werden gelaten. Een kleurrijk schouwspel, waarbij de ene boot iets meer moeite had om vooruit te 

komen dan de ander. Op Youtube staat een heel leuk filmpje (gemaakt met een drone) en er zijn ook 

veel foto’s gemaakt van de verschillende activiteiten 

 

Samenwerking 

Vele bedrijven hebben meegewerkt en samengewerkt om deze dag tot een groot succes te maken. 

Bedrijven gevestigd op de Campus, maar ook bedrijven die van buiten de Campus komen. Deze 

bedrijven werden ondergebracht in gratis ter beschikking gestelde ruimtes in een van de gebouwen 

op de Campus. Deelnemende bedrijven, instellingen en scholen waren: 

Code Qube, MU, Philips, Terra Nova, CKE, STRP, HTC-e Management, Hulan, TU/e, Bright Society, 

DJOE, High Tech NL, Eurest Catering, Sportcentrum HTC, Solly System, Play Learn Change, Basisschool 

Theresia, Kindcentrum Theresia, BS De Meent, BS Slingertouw, Christoffelschool, ’t Karregat, 

Antonius Abt, Best Architecten, BKS EIT Digital, Holst Centre. 

 

Vervolg 

Het was voor het eerst dat er op de Campus zo’n groots evenement werd georganiseerd voor 

bassischoolleerlingen. High Tech 2 Discover werd nu ingepast in het programma van de Dutch 

Technology Week, maar gezien het enthousiasme van zowel leerlingen, begeleiders en bedrijven wil 

Philips Jet-Net Junior dit evenement zeker herhalen. Veel bedrijven hebben reeds aangegeven 

hieraan mee te willen werken. Dus hopelijk volgen er nog vele High Tech 2 Discovers! 

https://www.youtube.com/watch?v=4xetsYvUe9Q
https://picasaweb.google.com/jetnetresearch/6288703244468438961
http://dutchtechnologyweek.com/nl/events/high-tech-2-discover
http://dutchtechnologyweek.com/nl/events/high-tech-2-discover

