JONGEREN VAN NU?
VAKMENSEN VAN DE
TOEKOMST!
INVESTEER MEE

INVESTEER MEE IN V
 AKMENSEN
VAN DE TOEKOMST
Goed opgeleid technisch personeel is nu al schaars en die behoefte wordt in de
toekomst alleen maar groter. Daarom komen we NU in actie. TechNet Amstel & Venen
is het netwerk van technische bedrijven, middelbare scholen en de gemeenten De
Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn en zet zich in om jongeren te enthousiasmeren
voor een opleiding en baan in de techniek. Doet u ook mee?

WAT DOEN WE?
Stichting TechNet Amstel & Venen laat jongeren zien én ervaren hoe boeiend techniek
is en dat het goede kansen biedt op aantrekkelijke banen. Zo stimuleren wij jongeren te
kiezen voor een opleiding en baan in een technische richting.

HOE DOEN WE DAT?
Ter promotie van de techniek organiseren we jaarlijks de Techniek Driedaagse:
leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen en scholieren uit de eerste klas
van de middelbare scholen maken kennis met techniek door het volgen van workshops.
Deze workshops worden gegeven door lokale ondernemers. Daarnaast organiseren we
Techniek Xperiences; inspirerende gastlessen van technici en uitdagende bedrijfsbezoeken
in de regio. Ook organiseert TechNet Amstel & Venen Techniekwedstrijden voor
scholieren en diverse Techniek netwerkbijeenkomsten waarbij docenten en
ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om zo het onderlinge netwerk te versterken.

GEZOCHT!
Het organiseren van de activiteiten kost geld. Daarom vragen we onze partners om een
financiële bijdrage, afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de mogelijkheden. Daarnaast
zoeken we ondernemers die materialen beschikbaar willen stellen en/of mee willen
helpen met de organisatie van de Techniek Driedaagse, een gastles willen geven op een
school of een groep kinderen wil rondleiden in het bedrijf.
Samen investeren we in vakmensen van de toekomst!
Aanmelden kan eenvoudig via de website: www.technetamstelenvenen.nl
Op deze website staat een actueel overzicht van de reeds deelnemende bedrijven.

ZIJ DOEN AL MEE
BEDRIJVEN

SCHOLEN

Tientallen technische bedrijven

• Basisscholen

uit de regio

• Alkwin Kollege Uithoorn

GEMEENTEN
• De Ronde Venen
• Nieuwkoop

• Ashram college Nieuwkoop
• Het VeenLanden College
Mijdrecht en Vinkeveen
• Scholengemeenschap Thamen Uithoorn

• Uithoorn
Doet u ook mee?
www.technetamstelenvenen.nl

DOEN! SAMEN INVESTEREN WE IN
DE VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST.
E-mail:

info@technetamstelenvenen.nl

Telefoon:

06-2009 5552

Website:

www.technetamstelenvenen.nl

Facebook: www.facebook.com/technetaenv
Twitter:

@TechNetAenV

CONTACT

DE ACTIVITEITEN VAN TECHNET AMSTEL
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