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Marjolein van Breemen nieuwe adjunct-directeur van NEMO 
 
Marjolein van Breemen start per 1 juni aanstaande als nieuwe adjunct-directeur Programma van NEMO. 
Samen met directeur-bestuurder Michiel Buchel en adjunct-directeur Operatie Martijn van Heemskerck van 
Beest vormt van Breemen de directie van NEMO. Ze is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programma’s 
van NEMO Science Museum en NEMO Kennislink en verantwoordelijk voor de verbinding met de museale, 
wetenschappelijke en onderwijsnetwerken. Van Breemen volgt Amito Haarhuis op, die sinds april directeur 
is van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. 
 

 
Marjolein van Breemen is per 1 juni de nieuwe adjunct-directeur Programma van NEMO. Foto: DigiDaan. 
 
Marjolein van Breemen is momenteel manager van de afdeling Educatie & Onderzoek in NEMO. Voor die 
tijd werkte ze als projectmanager bij NEMO en als uitgever bij Elsevier Science. Onder haar leiding startte 
NEMO de lesmethode Maakkunde om wetenschap en technologie duurzaam te verankeren in het primair 
onderwijs. Ook realiseerde NEMO Science Learning Center, het expertisecentrum van NEMO op het 
gebied van leren over science, het programma NEMO Research & Development. In NEMO R&D voert 
NEMO onderzoek uit in samenwerking met prof. dr. Maartje Raijmakers van de Universiteit van Amsterdam 
naar leren over wetenschap en technologie. Marjolein werkte daarnaast met vele internationale partners 
aan programma’s om meer kinderen de kans te bieden talenten en vaardigheden te ontwikkelen die passen 
bij deze tijd. 
 
De komende jaren ontwikkelt NEMO verschillende nieuwe initiatieven waarmee de toonaangevende positie 
en de impact van het museum worden versterkt. Marjolein van Breemen: "Ons doel is kinderen en 
volwassenen te inspireren met memorabele leerervaringen die bijblijven en zo wetenschap en technologie 
aantrekkelijk, toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Ik kijk er enorm naar uit om verder te 
bouwen aan de ontwikkeling van NEMO Science Museum en NEMO Kennislink om zo nog meer 
toegankelijk en relevanter te zijn voor de hele samenleving; een inclusief wetenschapsmuseum voor echt 
iedereen." Marjolein is afgestudeerd als bioloog met als specialisatie Wetenschapseducatie en  
-communicatie. In de periode 2014-2015 nam ze deel aan het internationale Noyce Leadership Programma, 
voor managers van science centers en wetenschapsmusea. 
 
Over NEMO 
NEMO heeft als missie om op een interactieve en laagdrempelige manier wetenschap en technologie 
dichter bij het publiek te brengen. Dat gebeurt in het museum, op school, bij landelijke evenementen en 
online. NEMO Science Museum is een interactieve, informele leeromgeving waarin een breed publiek in 
aanraking komt met wetenschap en technologie. NEMO Kennislink slaat een brug tussen wetenschappelijk 
onderzoek en het leven van alledag. De redactie volgt onderzoekers op de voet en vertelt daar op een 
begrijpelijke manier over op de website en tijdens evenementen. 
 
 **NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)** 
Bronvermelding bij foto: DigiDaan. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marloes Mol 
via telefoonnummer 020 - 531 31 29 of e-mail pers@e-NEMO.nl. 
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