DE VAKMENSEN VAN DE
TOEKOMST? DAT ZIJN DE
JONGEREN VAN NU!
INVESTEER MEE

DE ACTIVITEITEN VAN TECHNET AMSTEL

TECHNIEK DRIEDAAGSE

TECHNIEKWEDSTRIJDEN

OPEN AVOND

TECHNIEK WORKSHOPS

groep 7, 8 en brugklas

voor jong en oud!

groep 7, 8 en brugklas

groep 5 t/m 8

Hét jaarlijkse techniekfestijn waar 3.500

Bouw het innovatiefste Solar huis: het is

leerlingen van groep 7, 8 en de brugklas uit

een voorbeeld van een techniekwedstrijd

de gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn,

voor leerlingen van groep 7, 8 en de

Nieuwkoop en Aalsmeer technische

brugklas. Met een materiaaldoos en een

workshops volgen onder leiding van meer

goede opdrachtbeschrijving gaan leer-

dan honderd lokale ondernemers. Agri

lingen aan de slag. De opdracht vraagt om

Techniek, Automotive & Logistiek, Bouw,

creatieve talenten en innovatieve oplos-

ICT, Installatietechniek, Metaal & Kunststof,

singen. Jaarlijks doen bijna tweeduizend

Recycling, Robotica en Zorgtechniek: alle

leerlingen mee. Naast het organiseren van

facetten van techniek komen aan bod.

de techniekwedstrijden ondersteunen we

Ouders en andere belangstellenden zijn

basisscholen in het geven van goed techniek-

welkom op de Open Avond.

onderwijs. Daarvoor geeft TechNet Amstel &
Venen workshops voor leerlingen van de
groepen 5 tot en met 8. Tijdens de work-

WIST U DAT…?
Ruben – de jongen op de voorzijde van
deze folder - zijn baan heeft gevonden dankzij
de Techniek Driedaagse? Hij werkt nu als
demontagemonteur bij Brabebo in Mijdrecht.

shops – die plaatsvinden in de technieklokalen van middelbare scholen – ontwikkelen leerlingen vaardigheden als solderen,
zagen en programmeren. Scholen kunnen
zich kosteloos inschrijven.

& VENEN IN BEELD

BEDRIJFSBEZOEKEN

TECHNIEK INNOVATOR

GASTLESSEN

TECHNIEK WORKSHOPS

voor leerlingen en docenten

VMBO ON STAGE
sector techniek

voor leerkrachten

voor leerkrachten

Hoe stimuleer je leerlingen tot het ontdekken en ontwikkelen van technische
vaardigheden? En hoe verweef je het

Wat gebeurt er eigenlijk bij technische

geven van uitdagende technische lessen

bedrijven? Welke beroepen zijn er? En

in het bestaande lespakket? De Techniek

hoe ziet een werkdag eruit? Dat laten we

Innovator biedt technische workshops

leerlingen én docenten ontdekken tijdens

voor leerkrachten uit het basisonderwijs

inspirerende gastlessen op school en

om hen te inspireren en te ondersteunen

een interactief bezoek aan een technisch

in het geven van techniek. Deze work-

bedrijf. Door de scholen in contact te

shops worden meerdere keren per jaar

brengen met ondernemers wordt het

aangeboden.

onderlinge netwerk versterkt en de
samenwerking geïntensiveerd. Met deel-

Daarnaast biedt de Techniek Innovator

name aan het loopbaanoriëntatieproject

maatwerkondersteuning. Met advies-

VMBO On Stage laat TechNet tweede- en

gesprekken, teampresentaties en

derdeklas vmbo-leerlingen ervaren welke

inspiratiesessies geeft zij leerkrachten

mogelijkheden zij hebben tot uitdagende

en docenten praktische handvatten voor

banen in de techniek.

het geven van uitdagend en betekenisvol
techniekonderwijs.

DOE MEE!

we jongeren voor banen in de technische sector
en laten we hen ervaren welke mooie beroepen
er zijn en welke kansen deze sector biedt.

Goed opgeleid technisch personeel is nu al
schaars en dat probleem wordt in de toekomst

Dat kunnen we niet alleen.

alleen maar groter. De economie, de energietransitie en duurzame innovaties vragen in

Support is meer dan welkom. In het belang

toenemende mate om technische mensen en

van een gezonde arbeidsmarkt, de toekomst

ict’ers. Daar komt bij dat de komende jaren

van technische bedrijven en banen voor onze

veel technische vakmensen met pensioen

jongeren. Daarom zoeken wij duurzame samen-

gaan en het aantal leerlingen op technische

werking met bedrijven, fondsen, scholen, ge-

vmbo- en mbo-opleidingen afneemt. Kortom,

meenten en provincies. Doe mee en support

we hebben een groot probleem.

de Techniek Driedaagse, techniekwedstrijden,
gastlessen, bedrijfsbezoeken, workshops en

Dat probleem is niet zomaar opgelost; een

deelname aan VMBO On Stage.

lange termijn aanpak is nodig. TechNet Amstel

technische bedrijven en ondernemers, zorgt

SAMEN INVESTEREN
WE IN DE VAKMENSEN VAN DE
TOEKOMST.

voor een intensieve samenwerking tussen

Jan van Walraven,

scholen en bedrijven en versterkt het technisch

voorzitter Stichting

onderwijs op alle niveaus. Zo enthousiasmeren

TechNet Amstel & Venen

& Venen laat basisschoolleerlingen al kennismaken met techniek en technische beroepen,
brengt middelbare scholieren in contact met

Het organiseren van ál deze activiteiten
kunnen we niet alleen. Word supporter.
Investeren in TechNet Amstel & Venen kan op verschillende manieren. Naast financiële bijdragen
zijn ook mankracht, kennis, contacten, ruimten en materialen nodig. Alle hulp is welkom.

Ja! Wij doen mee!
Wij worden supporter:
* Doorstrepen wat niet van toepassing is.

voor € ……….……….….… per jaar | eenmalig
door: Vrijwilligers | Materialen | Werkruimten beschikbaar te stellen
door: deelname Techniek Driedaagse | VMBO On Stage | bedrijfsbezoek | gastles
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Bedrijf:
Contactpersoon:
E-mail:

DOEN! SAMEN INVESTEREN WE IN
DE VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST.
E-mail:
Telefoon:
Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

CONTACT

info@technetamstelenvenen.nl
06-2009 5552 - Karin Wateler, projectcoördinator
www.technetamstelenvenen.nl
technetaenv
@TechNetAenV
technet_aenv

Stichting TechNet Amstel & Venen is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)
Stichting TechNet Amstel & Venen werkt mee aan Sterk Techniek Onderwijs Amstelland

Deze bedrijven doen al mee!

- MIJDRECHT
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