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Inleiding
Stichting Ontdekhoek Nederland zet zich ervoor in om kinderen van 4 tot 14 jaar enthousiast te
maken voor techniek. Op de verschillende locaties van de Ontdekhoek kunnen kinderen zelf aan
de slag met een dertigtal onderwerpen, de exhibits. Er is ruimte voor eigen ideeën, creativiteit
en verbeteringen.
De Stichting heeft ten doel publieksvoorlichting te verzorgen over wetenschap en techniek en daar
achter liggende bedrijfstakken voor kinderen, met name van vier tot veertien jaar, hun ouders,
docenten en andere betrokkenen door middel van aanschouwelijke presentaties.
(Artikel 2.1. Statuten stichting Ontdekhoek Nederland,18 november 2003).

De doelstelling van de stichting heeft een uitgesproken maatschappelijk en ideëel karakter en
heeft geen winstoogmerk. Daarom worden alle resultaten in bezoekers, onderhoud,
vernieuwing en uitbreiding geïnvesteerd.
De exhibits zijn uitnodigend en dat moeten zij blijven. Wij kennen een laagdrempelige aanpak
om kinderen uit te nodigen zelf te ontdekken en leren. Er is altijd personeel aanwezig om vragen
te beantwoorden.
Bijzonder aan de Ontdekhoek is dat ouders hun kinderen niet mogen helpen of voordoen hoe
iets moet. Hierdoor krijgen ze de kans om hun kinderen zelfstandig bezig te zien en kwaliteiten
en interesses te ontdekken die misschien nog niet eerder opgevallen waren. De kinderen
worden aangesproken op eigen initiatief en creativiteit.
De Ontdekhoek hanteert voor zichzelf én voor haar bezoekers de aanpak Denken  Doen 
Verbeteren. Vanaf 2016 zal gewerkt worden aan de doorlopende leerlijn van PO naar VO. In
nauwe samenwerking met onderwijs wordt onderzoek gedaan naar het beter laten aansluiten
van de Ontdekhoek bij het onderwijs. Met een lichte stijging van het aantal bezoekers laat 2015
een lichte groei zien na een periode van krimp.
“Een note van aandacht”
2015 heeft in het teken gestaan van verandering. De oprichter Bert Nagel is met pensioen
gegaan en er is een nieuwe bestuurder aangesteld. Verandering is noodzakelijk om aan de
vraagarticulatie van onderwijs te kunnen blijven voldoen. Verandering heeft ook in het teken
gestaan van verhuizing. Helaas is onze locatie Amsterdam opgezegd per 01-01-2016 en zijn wij
op zoek naar een nieuwe locatie.
Verandering kenmerkt ook de aanpak van de Ontdekhoek. Naast de heroriëntatie op de exhibits
naar 2016 zijn er noodzakelijke lastige keuzes gemaakt ten aanzien van het personeel, kosten en
investeringen. De Ontdekhoek heeft bestaansrecht. Maar wij zijn ons er ook sterk van bewust
dat hernieuwde aanpak noodzakelijk is om deze roerige tijd door te komen. Naast noodzakelijk
ingrijpen in de organisatie, besparingen en herbezinning is er noodzaak tot verbeteren en
innoveren. Dit zal zich vertalen in nieuwe exhibits gericht op hedendaagse en toekomstige
techniek, met aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt. Juist hier liggen kansen voor de
Ontdekhoek naar 2020.
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Bezoekersresultaten Ontdekhoek 2015
In 2015 ontving de Ontdekhoek in totaal 63.600 bezoekers, van wie ruim 30% kinderen die met
school naar de Ontdekhoek komen. Het hoogste percentage schoolbezoeken vindt van oudsher
in Den Bosch (40%) plaats. Rotterdam was met 30% scholenbezoek de sterkste groeier. Dankzij
diverse fondsen konden kinderen (scholen) in Amsterdamse en Rotterdamse achterstandswijken
gebruik maken van de Ontdekhoek. Circa 40% van het totaal aantal bezoekers bestond uit
kinderen die buiten school om naar de Ontdekhoek kwamen.
Bezoekers
Rotterdam
Den Bosch
Zwolle
Amsterdam

2009
33.747
22.200
14.302

2010
34.660
22.801
13.215
8.176

2011
34.138
22.552
13.838
13.677

2012
27.048
19.711
11.247
12.350

2013
24.914
19.475
10.367
10.933

2014
21.192
17.768
10.359
11.143

2015
26.228
13.935
11.198
12.239

85.538

92.910

96.376

80.362

73.557

60.547

63.600

Bezoekersaantallen door de jaren heen
Bovenstaande cijfers zijn inclusief de scholenbezoeken. Zouden wij deze elimineren uit de
tellingen dan komen wij op een bezoekersaantal dat rond de 57.000 bezoekers ligt. Na een
daling van 15% in 2012, 8% in 2013, 8% in 2014 hebben wij groei in 2015. De (tijdelijke sluiting
van Amsterdam geeft druk op de organisatie maar wij zijn positief over ontwikkelende
initiatieven in Flevoland, Utrecht en Zwolle (in de bestaande Ontdekhoek).
Ook in 2015 zijn de ontdekhoeken nog steeds op dinsdag en donderdag gesloten geweest,
behalve tijdens schoolvakanties en wanneer er een schoolbezoek is geboekt. Gelet op onze ANBI
status is het project scholenbezoek en belangrijk fenomeen voor de Ontdekhoek.
Een ochtendaanbod op zaterdag, met 50% korting op de entree, is in alle vestigingen goed
aangeslagen en aangehouden.
Aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt heeft onze hoogste prioriteit. Helaas moet
geconstateerd worden dat hier in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht voor is geweest. Op
zich niet onoverkomelijk maar het vraagt nu wel echt prioriteit om klantenbinding te versterken
en doelstellingen te realiseren.
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Verslag per locatie
Ruimte

Aantal fte

Open

Aantal bezoekers

285 m

2

3,0

Wo, vr, za, zo

26.228

175 m

2

1,9

Wo, vr, za

11.198

Den Bosch

300 m

2

2,9

Wo, vr, za

13.935

Amsterdam

325 m2

2,2

Wo, vr, za, zo

12.239

Rotterdam
Zwolle

De Ontdekhoek had in 2015 vier vestigingen: Rotterdam, Zwolle, Den Bosch en Amsterdam.
Voor alle vestigingen geldt dat de lokale teams zelfstandig werken. Er is sprake van een zeer
behouden beloningsbeleid. Binnen de vestigingen is sprake van een gezond verloop (10-15%).

Overzicht locaties 2015
Ontdekhoek Rotterdam (sinds 1986)

Ontdekhoek Rotterdam is de oudste Ontdekhoek, met het hoogste bezoekersaantal.
De nieuwe locatie levert een nadeel op van ongeveer 7.500-10.000 bezoekers op jaarbasis.
Inmiddels kennen de mensen de locatie en weten deze te vinden. Het is jammer dat de
centrumlocatie niet meer beschikbaar is maar wij zijn dankbaar voor deze locatie.
Fondsenwerving
In 2015 is de in 2013 opgestarte fondsverwerving bewust getemporiseerd om eerst aan alle
verplichtingen (lees scholenbezoeken) te kunnen voldoen. Uiteindelijk is er in het derde
kwartaal weer langzaam opgestart. Wij zijn tevreden met de resultaten van de werving. Ook in
2016 zullen er weer scholen uit achterstandswijken kunnen deelnemen aan de activiteiten van
de Ontdekhoek dankzij deze sponsoren. Aan de sponsoren wordt verantwoording afgelegd over
de realisatie.
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Scholen hebben door bezuinigingen steeds minder mogelijkheden voor ‘extra’s’ en maken
graag gebruik van externe hulp ten behoeve van het techniekonderwijs. De ontdekhoek biedt
kinderen en leerkrachten de mogelijkheid, laagdrempelig, kennis maken met basistechniek en
simple science.
Ontdekhoek Den Bosch (sinds 1994)
Ontdekhoek Den Bosch is nu nog gevestigd in het ROC Koning Willem I College. Helaas heeft
het college in 2014 reeds aangegeven dat zij de ruimte nodig heeft voor haar eigen
activiteiten. Ook hier geldt dat een verhuizing noodzakelijk zal zijn. Sinds oktober 2015 zijn wij
op zoek naar een nieuwe locatie. Wij vertrouwen erop dat deze, middels de aanpassing van
aanpak en inrichting ook gevonden zal worden in of rondom de gemeente Den Bosch.
Sinds 2007 betaalt de Gemeente Den Bosch de entreeprijs van de Ontdekhoek voor 2000
leerlingen van basisscholen uit de gemeente. Dit is ongeveer 25% van het totaal aantal
kinderen van 4 tot 12 jaar in Den Bosch. De gemeente spant zich in voor een doorlopende
leerlijn. Vanaf oktober 2015 spant ook de Ontdekhoek zich in om aan deze doorlopende
leerlijn invulling te geven.
Ontdekhoek Zwolle (sinds 1996)

Ontdekhoek Zwolle bevindt zich in het T-gebouw (sector techniek) van Hogeschool Windesheim
en is met een oppervlakte van ca. 175 m2 één van de kleinere Ontdekhoeken, maar wel op een
absolute A-locatie.
In Ontdekhoek Zwolle komen al vele jaren groepen Armeense kinderen op bezoek, die door PAX
Kinderhulp voor een vakantie naar Nederland worden gehaald.
Met de hogeschool Windesheim is een samenwerking in voorbereiding met als doel een
doorlopende leerlijn PO-VO in combinatie met de Ontdekhoek Zwolle. Vanuit thematische
samenwerking (start met Water & Zand) zijn nieuwe exhibits ontwikkeld, wordt kennis
gedeeld en wordt er lesmateriaal ontwikkeld. De samenwerking is tot stand gekomen met de
PABO, de sector techniek en afdeling LVO binnen de hogeschool Windesheim. Naast Water
& Zand is zijn de thema’s Energie en Voeding ingepland. De programma’s kennen een
individuele doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Er wordt binnen het project tevens
samengewerkt met diverse ondernemingen die een (in-kind) bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de exhibits.
Nog steeds zijn wij trots dat er in Zwolle al sinds 1996 een samenwerking bestaat tussen de
Ontdekhoek en de plaatselijke McDonald’s – de McOntdek. Dit is een combinatie van een Happy
Meal en een entreebewijs van de Ontdekhoek. Langs deze weg worden er een paar honderd
kaartjes per jaar verkocht. Helaas is het ook in 2015 op de andere vestigingen niet gelukt om een
vergelijkbare samenwerking aan te gaan.
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Ontdekhoek Amsterdam (sinds 2010)

Ontdekhoek Amsterdam is in 2010 geopend en zal eind 2015 tijdelijk sluiten tot er een nieuw
passend onderkomen gevonden is. Helaas heeft het Mundus Collega de ruimte nodig voor eigen
onderwijstaken. Gemotiveerd als wij zijn blijven wij zoeken naar een geschikt onderkomen.

Overige activiteiten
Vestigingbeleid
Omdat keuzes noodzakelijk zijn is er in het 4e kwartaal van 2015 vooral gekeken naar verbetering en
bestendiging van de Ontdekhoek. Om bestaansrecht te hebben is vernieuwing noodzakelijk en is het
ook goed om op andere locaties de mogelijkheden te verkennen, naast onze bestaande
Ontdekhoeken. Ons vestigingsbeleid is gericht op onderwijs en arbeidsmarkt. De Ontdekhoek laat haar
activiteiten aansluiten bij deze ontwikkelingen in gebieden waar veel schoolgaande kinderen voor de
keuze (komen te) staan zich voor te bereiden op het latere beroep. Onze toegevoegde waarde
betekend veel voor ons in de interesse van het kind in techniek.

Fondsenwerving
Vanaf 2013 is ingezet op fondsenwerving om schoolklassen gratis een bezoek aan de Ontdekhoek
te laten brengen. De resultaten zijn goed te noemen. Wij zijn de volgende fondsen ook over 2015
nog grote erkentelijkheid schuldig: met dank aan hun gulheid heeft de Ontdekhoek dit jaar vele
kinderen van ons aanbod kunnen laten genieten.
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Bijdragende fondsen 2014 e.v.
Deelgemeente Prins Alexander
Deltapoort Donatiefonds Delfshaven
Erasmusfonds
H.M.A. Schadee-fonds
Ida & Ida Stichting
Jansen-ten Cate Stichting
Mr. A. Fentener van Vlissingenfonds
Shell Nederland b.v.
Stichting Animus Donandi
Stichting Bada
Stichting Steunfonds Jeugd
Stichting Steunfonds Jeugdbescherming
Stichting Saphir
Stichting St. Jansplaats Stichting Swart-van Essen
Stichting Theodora Boasson
Stichting Tiny & Anny van Doorne Fonds
Stichting tot Weldadigheid van den Allerheiligsten
Verlosser
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Willems-Koopfonds
Verenigde Feteris-de Baan en Semper Labor
Stichting Orlanda Goban
Stichting Streeder
het Moekefonds /Stichting de Kootje Fundatiën
Quooker
Houdijk Holland
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
J.A. Balck scheepsreparatie BV
Koninklijke Vopak N.V.
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Linda Speerstra Foundation
Stichting Butterdorp
Stichting Carelshaven
Stichting Fonds der Familie Antheunis
Stichting Gerrit Jeurissen Fonds

Stichting BeSt
Stichting Daniël van der Vorm
Stichting der Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, departement Rotterdam
Stichting Dorodarte
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen
SupportStichting Loglijn
Stichting Marie Schippers Fonds/Stichting Co
Schippers Fonds
Stichting Mr. Cornelis Roozen Fonds
Stichting Nibeki
Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te
Rotterdam (STOER)
Stichting Panta Rhei
Stichting Peter van Vliet Foundation
Stichting Solidarodam
Stichting Spaap
Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.
AkzoNobel
Stichting Henriëtte Fonds
Stichting 20 / Lely Holding
Keppel Verolme BV
CARU Containers B.V.
Valk Welding B.V.
W.E.C. Lines BV
Ruusscher Stichting
Stichting Mundo Crastino Meliori
Stichting Nelis van Dril
Maarten Weldam Stichting MF Foundation
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
Stichting Learning Education

Daarnaast hebben ook enkele fondsen anoniem een bijdrage gedaan.
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ANBI-status
Ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut
Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Het ideële karakter van de Ontdekhoek stond al vast
door de stichtingsvorm waarin de vestigingen zijn ondergebracht. Een erkenning als ANBI geeft
veel beter het ideële karakter aan.

PR, communicatie en samenwerking
PR
De Ontdekhoek kent geen speciaal PR-beleid, maar probeert op verschillende manieren kinderen
en scholen persoonlijk te benaderen. De beste reclame voor de Ontdekhoek is nog altijd mondtot- mondreclame. In 2015 is de website vernieuwd. Deze is in 2015 ca. 156.000 keer bezocht. De
Ontdekhoek werkt graag persoonlijk met mensen, dat is onze kracht.
Hét PR-instrument van de Ontdekhoek is nog altijd het schoolbezoek. Dit zijn ons ambassadeurs en
voor hen doen wij het. Na een bezoek komt ca. 40% van de leerlingen één of meerdere keren op
eigen gelegenheid terug, en vaak nemen ze een bekende mee.

Media en publiciteit
Ook in 2015 stonden wij in de publiciteit. Enerzijds door een workshop voor PO-leraren in
samenwerking met TechXperience in Den Bosch, anderzijds door een scherp artikel in het Brabants
Dagblad waarin de medewerkers hun zorgen uitspraken over het voortbestaan van de Ontdekhoek
Den Bosch. En eerlijkheid gebied dat het noodzakelijk is te vernieuwen en te verbeteren om te
kunnen blijven bestaan.
Alle buitenlandse activiteiten zijn on hold gezet door de nieuwe bestuurder. Eerst de basis op orde
en aandacht voor de bestaande ontdekhoeken. Helaas is ook gebleken dat het buitenlandse
avontuur met nadruk niet heeft gebracht wat men er van hoopte.

Social media
Inmiddels zijn wij actief op Facebook, LinkedIn en Twitter. Hier berichten wij over de nieuwste
ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Communicatie
Ontdekhoek Nederland is actief lid van meerdere verenigingen binnen en buiten Nederland,
zoals:
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Vereniging van Science Centra in Nederland en Vlaanderen (VSC)
ECSITE (Europese organisatie van Science Centra en Musea)
Nederlandse Museumvereniging (NMV)
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Samenwerkingen
Van vele opleidingen komen er stagiairs bij de Ontdekhoek. Zo ook in 2015. De duur van de stages
varieert van enkele dagen tot een half schooljaar en van maatschappelijke stages tot taal stages.
In Rotterdam is de Ontdekhoek aangesloten bij de RotterdamPas, waarmee een aantrekkelijke
korting op een bezoek aan de Ontdekhoek kan worden gebracht. De Ontdekhoek neemt actief
deel aan de het Vakantiepaspoort, waarmee mensen die niet op vakantie kunnen gaan toch elke
dag tegen zeer geringe kosten een andere leuke activiteit in de stad kunnen doen.
Waar in het verleden nog te weinig intensief werd samengewerkt met technische opleidingen
en bedrijven is er vanaf het vierde kwartaal hard gewerkt aan de goede naam en het aantrekken
van de relaties. In Den Bosch heeft de gemeente het voortouw genomen om aan een
doorlopende leerlijn te werken, samen met het project Techxperience. De Ontdekhoek is hierbij
een samenwerkingspartner.
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Bestuursontwikkeling
Onderzoek
Ontdekhoek Nederland is altijd bezig met het verbeteren en ontwikkelen van haar bestuurlijke aanpak,
op basis van ervaringen in de praktijk.

Code Cultural Good Governance
De Ontdekhoek werkt sinds 2011 volgens de Code Good
Cultural Governance.

Opvolging directeur
In 2015 is afscheid genomen van de voormalig bestuurder. Met hulp van een extern adviseur is het
proces voor opvolging uitgevoerd. Na een korte interim periode is op 01-09-2015 de nieuwe
bestuurder benoemd.

Organisatiestructuur
De organisatie van Ontdekhoek Nederland bestaat sinds eind 2011 uit één bestuur voor zowel de
landelijke stichting als de vestigingen, met daarboven een Raad van Toezicht. Voorheen was er
per vestiging een bestuur, wat in de praktijk niet werkbaar was.

Raad van Toezicht
In het tweede kwartaal van 2015 hebben de leden van de Raad van Toezicht hun aftreden bekend
gemaakt. Voor de zomer zijn daarom nieuwe leden gezocht.

Organisatiestructuur Ontdekhoek

Raden van Advies
Het doel was om in 2015 per vestiging een Raad van Advies te hebben. In 2016 wordt een nieuwe
Raad van Advies geformeerd.

De medewerkers
De medewerkers op de vestigingen werken zelfstandig. Zij ontvangen de bezoekers. Houden
voorraden bij. Doen klein onderhoud en treden op als begeleider op locatie. De centrale
werkplaats voor onderhoud en reparaties is in Lelystad gevestigd.
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Hier bevindt zich ook het kantoor. Medewerkers komen op veel manieren bij de Ontdekhoek
terecht: studenten lopen er stage of werken er. Tevens zijn wij in 2015 uitgeroepen tot partner
van het werkbedrijf Lelystad. Betrokkenheid onder medewerkers is groot, verloop komt
hoofdzakelijk onder afgestudeerde studenten voor.
In de onderstaande tabel is het aantal medewerkers en fte per vestiging weergegeven. Hoewel
een medewerker gemiddeld maximaal één dag per week in de Ontdekhoek werkt, is in totaal
sprake van 12,1 fte.
Lelystad Rotterdam

Den Bosch

Zwolle

Amsterdam

Totaal

Medewerkers

1,2(1)

12

10

9

8

40,2

Fte(2)

1,2

3

2,9

1,9

2,2

11,1

(3)

Werkdagen
1,1
1,2
0,9
1,1
Medewerkers en mensuren per locatie
(1) In Lelystad: de directeur 0,6 fte en de timmerman voor reparaties en onderhoud 0,6 fte.
(2) Gebaseerd op 220 werkdagen per jaar na aftrek van vakantie, feestdagen en ziektedagen.
(3) Gemiddeld aantal werkdagen per week per medewerker.

Werkoverleg
Per jaar vindt er 3 à 4 keer werkoverleg plaats in alle vestigingen. Vast onderwerp is de
veiligheid, waarbij brandoefeningen gehouden worden en de procedures doorgenomen worden
voor verschillende gevarenscenario’s. Standaard wordt per werkoverleg aan één praktische
opdracht gewerkt om dieper op een activiteit in te gaan. In 2016 zal er ruim aandacht zijn voor
BHV.

Beloningsstructuur
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.
De uitvoering van de administratie, afdrachten en betaling van de lonen is uitbesteed. De
salarisadministratie is tevens uitbesteed. De timmer- en klusjesman in Lelystad werkt 0,6 fte
ontvangt 1,5 keer het minimumuurloon. De persoon die scholen werft in Rotterdam werkt op
uurbasis voor hetzelfde bedrag per uur.
Medewerkers op de werkvloer ontvangen het minimumloon plus reiskostenvergoeding. Tot 21
jaar betaalt de Ontdekhoek het minimumloon dat voor een twee jaar hogere kalenderleeftijd
geldt.
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Vooruitkijkend
In de naaste toekomst nemen wij afstand van alle grootse plannen in het buitenland zoals deze
er lagen. Het is niet haalbaar gebleken deze met gecalculeerde risico’s te realiseren, hetgeen de
Ontdekhoek op meerdere fronten in de problemen zou kunnen brengen.
Er zijn voorzichtige plannen in ontwikkeling voor het openen van een nieuwe Ontdekhoeken in de
provincie Utrecht en Flevoland. Net als de andere vestigingen van de Ontdekhoek willen deze
nieuwe vestigingen zich sterk maken voor een doorlopende leerlijn voor kinderen met interesse
voor techniek: basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsopleiding en beroepspraktijk. De
Ontdekhoek kan hierin de inspirerende factor zijn die de technische interesse levend houdt vanaf
het PO.
Een belangrijk aandachtspunt blijft ook de werving van meer scholen, om voor iedere vestiging
een optimale dekking aan bezoekers te krijgen uit het voedingsgebied. Een doorlopende leerlijn in
techniek is evident.
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Bijlage A: Mensen betrokken bij de Ontdekhoek in 2015
Medewerkers Ontdekhoeken 2015
Ontdekhoek
Rotterdam
Ilse Berkhout
Ilse van de Bilt
Maaike Borgers
Maaike Sluijter
Marcia Lints
Sander de Vos
Sophie Zuijdendorp
Sven van der Valk
Tessa Henkes
Femke Borgers

Ontdekhoek Den Bosch
Amy van Kasteren
Anniek Hesselmans
Gemma Henselmans
Giancarlo Beffers
Jan Elferink
Jeanne van Kasteren
Savana De Medewe
Woodley

Ontdekhoek Zwolle
Bartje Jansen-Maas
Jurrian Nijhof
Marielle Sibma
Martin Weber
Maylina Sibma
Mehdi Malgard
Renée la Haye
Rita Weber
Sevin Djumshudlu
Saskia Strijks

Ramesh Acharya
Ticho Welschen
Jodi Welschen
Saskia van Meurs
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Ontdekhoek Amsterdam
Jori Langwerden
Kelly Kilarciyan
Kristel Tjon-A-Meeuw
Rick Maarschalkerweerd
Romana Ooman
Sanne van der Voort
Tommy Srisangkhan

Lelystad
Directeur
Bert Nagel
(01-01-2015 t/m 30-06-2015)
Frans Loos
(01-07-2015 t/m 31-08-2015)
Dennis Grimbergen
(01-09-2015 t/m 31-12-2015)
Reparaties, onderhoud
Sjoerd Boelsma
Administratie
Valk van Spiegel
Accountant
Lentink Accountants

Raad van Toezicht 2015
01-01-2015 t/m 22-05-2015
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Mieneke Knottenbelt
Gérard Opstelten
Valk van Spiegel
Aaike van Oord
Ton Klinkers
Sandra Beekhoven

23-05-2015 t/m 31-12-2015
Voorzitter:

Zeger van der Houwen

Secretaris:

NNB

Penningmeester:

Albert Kok

Lid:

Theo Grootjen
Franciene Rosier

16

Jaarverslag Ontdekhoek 2015

Freelancers
Promotieonderzoek Free Choice Learning op basis van de Ontdekhoek:
Robert Schuurmans Stekhoven
Projectleider Ontdekhoek:
Robert Schuurmans Stekhoven
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Bijlage B: NAW-gegevens vestigingen
Ontdekhoek Nederland

Ontdekhoek Amsterdam

Kaapstanderweg 1A
8243RB Lelystad

Burgemeester Roëllstraat 145
1064 BK Amsterdam

Telefoonnummer: 06 546 08 382
E-mailadres: directie@ontdekhoek.nl
BTW-nummer: NL000463563B01
IBAN: NL54 INGB000 1475000
KvK-registratie: 246041
RSIN: 006463563

Telefoonnummer: 020 4116846
IBAN: NL95 INGB000 1514905
KvK-registratie: 41246041
RSIN: 814792510

Ontdekhoek Rotterdam
Crooswijkseweg 36
3034HL Rotterdam
Telefoonnummer: 010 4143103
IBAN: NL38 INGB000 1474512
KvK-registratie: 41085134
RSIN: 803338971

Ontdekhoek Den Bosch
Onderwijsboulevard 3
5223 DE Den Bosch
Telefoonnummer: 0736215335
IBAN: NL22 INGB000 3105273
RSIN: 803339008

Ontdekhoek Zwolle
Hogeschool Windesheim
Techniekgebouw T 134
8017 CA Zwolle
Telefoonnummer: 038 460 61 00
IBAN: NL36 INGB000 7227618
KvK-registratie: 41025095
RSIN: 803339070
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