Ga als docent eens enkele dagen
op docentstage bij een bedrijf!
Via www.bedrijfplusschool.nl kunt
u bedrijven vinden, die hieraan
willen meewerken.

VOORWOORD
Om meer jongeren te interesseren voor
techniek en daarnaast het contact en de
kennisuitwisseling tussen bedrijven en
scholen te intensiveren, hebben we als
Technocentrum Zeeland het project
Bedrijf+School geïnitieerd.
Bedrijf+School bestaat inmiddels uit een
database met enkele honderden Zeeuwse
bedrijven en organisaties die een bijdrage
willen leveren aan techniekgerelateerde
activiteiten voor het Zeeuwse onderwijs.

Bedrijf+School is er voor alle scholen in Zeeland:
Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs
(VO), MBO en HBO. Via www.bedrijfplusschool.nl
kunt u bedrijven zoeken die technische
activiteiten willen verzorgen voor uw schoolsoort.
We nodigen u uit om als school volop gebruik te
maken van de mogelijkheden die Bedrijf+School
biedt!
Dick Schipper,
directeur Technocentrum Zeeland

BEDRIJF+SCHOOL
Interessant voor scholen
•
•

•

De beroepspraktijk op school
brengen.
Leerlingen/Studenten
informeren en inspireren ten
aanzien van techniek.
Kennis uitwisselen met
bedrijven.

BEDRIJF+SCHOOL
Interessant voor bedrijven
•
•

•

Profileren als aantrekkelijke
werkgever.
Meer jongeren interesseren voor
technische opleidingen en
beroepen.
Kennis uitwisselen met scholen.

Technocentrum Zeeland
brengt bedrijven en scholen dichter bij elkaar

BEDRIJF + SCHOOL is voor
•
•

•

Leerkrachten van het basisonderwijs,
aansluitend op de technieklessen uit het
Ontdek Kasteel.
Docenten uit het voortgezet onderwijs, in
het verlengde van de techniek-,
natuurkunde-, scheikunde-, wiskunde- en
biologielessen.
Technische vakdocenten uit VMBO, MBO en
HBO om de praktijk van hun lessen te laten
demonstreren op school of bij een bedrijf.

SOORT ACTIVITEITEN
Bedrijven hebben aangegeven welke
activiteiten zij willen verzorgen voor
welke soort onderwijs. Als u zoekt op de
site, en u geeft aan op welke soort school u
werkt, komen automatisch alleen die bedrijven
naar voren, die activiteiten voor uw
onderwijssoort willen verzorgen.
Als gekeken wordt naar soort activiteiten,
kunnen alle scholen gastlessen en
bedrijfsbezoeken regelen via Bedrijf+School.

De snuffelstages zijn voor leerlingen op het VO.
Met uitzondering van het PO kunnen alle
docenten een docentstage regelen.
Technische opdrachten vanuit het bedrijfsleven
zijn bedoeld voor MBO of HBO. De onderzoek en
ontwerpopdrachten spelen alleen bij de Zeeuwse
Technasiumscholen ( VO).
Op de site kan er gezocht worden op schoolsoort,
activiteit en regio.
Zeeuwse scholen
VO
PO

Activiteiten Bedrijf+School
Gastles op school
Bedrijfsbezoek
Snuffelstage voor leerlingen
Docentstage
Technische werkopdrachten voor MBO en HBO studenten
Onderzoek en ontwerpopdrachten voor Technasium leerlingen
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meer cijfers over technisch onderwijs op
www.techniekcijferszeeland.nl

Er komen leuke "out of
the box" oplossingen uit de
Technasiumopdrachten,
waarbij/waardoor de
leerlingen leren zien wat een
technisch beroep inhoudt.”
Joost Schuijs
Traas en Ovaa b.v.

HBO

SOORT ACTIVITEITEN
Gastles
Tijdens een gastles gaat het bedrijf op bezoek
bij een klas. Het onderwerp van de gastles
wordt in onderling overleg vastgesteld. Het
kan bijvoorbeeld zijn om jongeren te
inspireren om te kiezen voor techniek, of
aansluitend op een les, uit te leggen hoe een
bepaalde techniek werkt in de praktijk. Naast
luisteren en kijken wordt er bij voorkeur ook
iets gedaan.

De opzet van het bedrijfsbezoek bij
Heijmans Burgh-Haamstede B.V. was in de
vorm van een "speurtocht" door het bedrijf.
Leerlingen maakten zo op een speelse
manier kennis met het bedrijf en de
beroepen die bij het bedrijf horen. Dit werkt
veel beter dan een rondleiding waarbij ze
alleen moeten luisteren.”

Bedrijfsbezoek
Bij een bedrijfsbezoek gaat de klas, inclusief
docent, op bezoek bij het bedrijf. Hierbij kan
gebruik gemaakt worden van de Techniekbus, te
reserveren via de site www.bedrijfplusschool.nl.
Leerlingen krijgen een rondleiding en er wordt
iets verteld en gedaan.
Snuffelstage (voor VO leerlingen)
Leerlingen van het voortgezet onderwijs (VO)
lopen een dag(-deel)of enkele dagen mee met
iemand op het bedrijf om zich een beter beeld
vormen van technische beroepen.

Wouter Olree,
Pontes Pieter-Zeeman (VO)

Dow Benelux B.V. en AES-Elsta hebben
allebei bij ons een gastles gegeven. De
onderwerpen werden in het kader van
projectonderwijs vanuit de bedrijfskant
belicht en met de juiste kennis van zaken
overgebracht."
Wies Koekkoek,
ROC Westerschelde (MBO)

De snuffelstages zijn goede reclame
voor ons vakgebied. De leerlingen
hadden oprecht belangstelling.”
Marianne Poissonnier-Dekker,
KC Lab/ Ziekenhuis/
St. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Het blijft leuk om te zien hoe de jonge
gasten naar alles nieuwsgierig zijn! De
beste reclame voor Bedrijf+School is het
gratis vervoer voor een bedrijfsbezoek.”
Thijs Durenkamp, Techniek Ambassadeur
Unitron

Sinds 2008 maken wij gebruik van Bedrijf+School. We plannen één
bedrijfsbezoek per jaar voor iedere groep. Voorafgaand wordt - zoveel
mogelijk - de hieraan gekoppelde les uit het Ontdek Kasteel gedaan.
De onderbouw heeft de Apotheek in Kloosterzande bezocht. Hier
maken de kinderen kennis met het geautomatiseerde systeem van het
vullen van medicijndoosjes. Ze kunnen hun eigen “pillendoosje” uit de
machine laten komen. De bovenbouwers zijn dit jaar naar Elektra 21
geweest. Daar hebben we met de hele groep onder begeleiding een
elektrisch circuit gemaakt. Op deze manier kunnen onze kinderen een
kijkje achter de schermen nemen!”
Anneke Lafarre,
De Springplank (PO)
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Jongeren helpen bij het maken van een juiste
keuze voor een sector/profiel
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Vooroordelen over het werken in de techniek
wegnemen
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Jongeren voorlichten over technische
opleidingen en beroepen
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Vakinhoudelijke theorie m.b.t. techniek
demonstreren in de praktijk

VO Bovenbouw
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HAVO/
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3 en 4
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4, 5 en 6
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Jongeren kennis laten maken met interessante
potentiële werkgevers uit de regio
Jongeren ervaring op laten doen met
technische vraagstukken van bedrijven

X

Kennisuitwisseling realiseren tussen
scholen en bedrijven
Met de Techniekbus
op bedrijfsbezoek

Waarom nemen bedrijven deel aan
Bedrijf+School?
“In de Zeeuwse haven komen techniek, vracht
en mensen bij elkaar. Graag laten we jonge mensen
zien welke carrièremogelijkheden er zijn.”
Christel Verton,
Zeeland Seaports
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Door de vergrijzing en de ontgroening wordt er een tekort aan
technici verwacht in Zeeland. Werken in de techniek biedt
jongeren dan ook veel mogelijkheden. Door de activiteiten die
Bedrijf+School biedt, kunnen scholen hun leerlingen goed
voorlichten en voorbereiden op het maken van een keuze voor
een richting, vooroordelen wegnemen over het werken in de
techniek en jongeren kennis laten maken met potentiële
interessante werkgevers in de regio.
Voor het voervoer van en naar het bedrijf kunnen scholen
gebruik maken van de Techniekbus.

Bedrijven en scholen die deelnemen aan
Bedrijf+School kunnen tegen interessante
tarieven adverteren op de Techniekbus.
De bus wordt ingezet voor het
leerlingenvervoer van en naar een
bedrijfsbezoek. Daarnaast rijdt de bus
regulier in de spits.
Veel exposure voor een goede prijs!

SOORT ACTIVITEITEN
Docentstage
Een docentstage kan variëren van enkele
dagen meelopen en meekijken op een bedrijf
tot voor een langere periode “meewerken”.

Technasium opdrachten
Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in
Zeeland heeft zich aangesloten bij het
Technasium Netwerk Zuidwest Nederland.

Techniek opdrachten
(voor MBO en HBO studenten)
MBO en HBO studenten voeren
techniekgerelateerde opdrachten uit voor
bedrijven. Dit kunnen opdrachten zijn waaraan
het bedrijf wegens gebrek aan tijd niet zelf
toekomt of waarvoor een „frisse‟ kijk nodig is.
Zowel het bedrijf als de school kan het
initiatief nemen.

HAVO- en VWO- leerlingen van Technasia maken
vanaf het 1e jaar kennis met bètatechnische
beroepen en werken aan realistische onderzoeksen ontwerpopdrachten (O&O) uit de markt.
Bedrijven en instellingen die een vraagstuk
hebben, vertalen dat samen met een docent van
het Technasium tot een opdracht. De leerlingen
voeren de opdracht in groepjes uit.

Het is leuk en leerzaam voor zowel
leerling als collega/monteur om deze
jongens eens aan de techniek te laten
"ruiken/proeven” via een snuffelstage."

Het Goese Lyceum is een Technasiumschool.
Leerlingen gaan gedurende 8 weken, 5 uur per
week aan de slag met een maatschappelijk
relevant probleem in opdracht van een bedrijf of
instantie. Een bedrijfsberoep maakt onderdeel uit
van de opstart van een dergelijk project.
Om bedrijfsbezoeken binnen Zeeland mogelijk te
maken, maakt Het Goese Lyceum dankbaar
gebruik van de Techniekbus. Maar ook gebruik
maken van de faciliteiten van de HZ zoals het
waterlab van de Delta Academy en het
laboratorium van de afdeling chemie behoren tot
de mogelijkheden. Op deze manier wordt de
doorlopende leerlijn tussen VO en HO en de
praktijk vanuit het bedrijfsleven voor een leerling
in het VO op een inspirerende manier tot leven
gebracht. Naast het gebruik van de Techniekbus
hebben we als Goese Lyceum gebruik gemaakt
van de vakkennis van het Technocentrum in de
vorm van een gastles voor de leerlingen over
contacten met bedrijven.”
Diane Robyn, Coördinator Technasium
Goese Lyceum

André Visser,
Technisch Bureau Visser

Door de gastles van de Techniek Ambassadeur
heb ik geleerd dat jongens en meisjes allebei techniek
kunnen. Ik vond de presentatie en de doe-activiteit
heel goed en ik heb kennis gemaakt met beroepen die
ik nog niet kende: elektrotechniek en laboratoriumtechniek.
Nehalennia, leerlinge VMBO, 13 jaar

De snuffelstage is prima verlopen; de
scholier was geïnteresseerd en het klikte leuk.”
Marc de Dobbelaere, Techniek Ambassadeur
ICL-IP

TECHNIEK AMBASSADEURS
Techniek Ambassadeurs Bedrijf+School
zijn MBO of HBO/WO technici, werkzaam
bij de deelnemende bedrijven van
Bedrijf+School.
Vanuit hun bedrijf worden ze ingezet om
Zeeuwse jongeren middels onder andere
gastlessen en bedrijfsbezoeken te
enthousiasmeren en inspireren om een
technische richting te kiezen. Daarnaast laten
ze jongeren die al gekozen hebben voor
techniek de praktijk zien.

Ook zijn er Techniek Ambassadeurs die op hun
bedrijf docenten begeleiden bij een docentstage.
Via www.bedrijfplusschool.nl kunt u als school
contact opnemen met de Techniek
Ambassadeurs. Iedere Techniek Ambassadeur
heeft aangegeven welke activiteiten hij of zij wil
verzorgen voor welke soort onderwijs.
Maak gebruik van dit aanbod en haal een
enthousiaste Techniek Ambassadeur in
school! Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het is altijd leuk als leerlingen op
bedrijfsbezoek komen. Ze zijn verrast over
wat er allemaal te zien is op een bedrijf als
het onze.”
Jan Baaijens, Techniek Ambassadeur
Paree Elektrotechniek

Ik ben Techniek Ambassadeur geworden omdat ik jongeren en vooral
meisjes wil laten zien hoe leuk techniek kan zijn. Dit hoeft helemaal niet pure
techniek te zijn, er zijn heel veel techniekgerelateerde beroepen die van net zo
groot belang zijn om het einddoel te kunnen behalen. Er zijn een hoop meisjes
die interesse hebben in de techniek, maar de stap om het daadwerkelijk te
gaan doen, niet durven te zetten. Ik hoop dat mijn bijdrage daar verandering in
kan brengen.”
Anja ter Elst, Techniek Ambassadeur
EPZ

TIPS
duidelijke meerwaarde. Is het helder
wat bedrijf en school van elkaar
verwachten en wordt dat geëvalueerd?

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Als de activiteit gezamenlijk door bedrijf en
school wordt voorbereid heeft dat een

TIPS BIJ GASTLESSEN EN BEDRIJFSBEZOEKEN


TIPS BIJ TECHNASIUM OPDRACHTEN
(VO: HAVO/VWO)








Maak heldere afspraken met de
opdrachtgever en leg deze vast.
Ondersteun de opdrachtgever: stel
samen het programma op voor het
bedrijfsbezoek op en geef tips over
het omgaan met leerlingen.
Houd tijdens het traject regelmatig
contact met de opdrachtgever.
Technocentrum Zeeland heeft een
workshop “Contacten met bedrijven”
ontwikkeld voor Technasium leerlingen
in het 4e leerjaar. U kunt hier gebruik
van maken!






Geef het bedrijf tips over hoe de aandacht van
leerlingen/studenten vast te houden en hoe
variatie aan te brengen in het programma.
Geef aan het bedrijf door wat het niveau en de
kennis van de leerlingen/studenten is over het
onderwerp van de gastles/het bedrijfsbezoek.
Laat het bedrijf aan de leerlingen/studenten
toelichten waarom er bepaalde (veiligheids)-regels
zijn.
Zorg dat iedereen zich aan de regels houdt. Het
bedrijf is geen vervanger voor de
leerkracht/docent! De school is verantwoordelijk
voor een ordelijk verloop van het bedrijfsbezoek.
Geef de leerlingen/studenten een opdracht mee
voor de gastles/het bedrijfsbezoek, bijvoorbeeld
het maken van een (foto)verslag.
Evalueer samen met uw leerlingen/studenten het
bedrijfsbezoek. Koppel dit terug aan het bedrijf.
Bedrijven vinden het erg leuk en interessant om dit
te horen!

TIPS BIJ SNUFFELSTAGES





Laat de leerling de snuffelstage goed voorbereiden
door bijvoorbeeld een vragenlijst op te stellen met
zaken die hij/zij te weten wilt komen over het
beroep/de sector.
Geef het bedrijf duidelijk aan dat het niet de
bedoeling is dat de leerling aan het werk wordt gezet.
Laat de leerling indien mogelijk met verschillende
mensen meelopen, zodat een breed beeld ontstaat.

TIPS BIJ DOCENTSTAGES




Verdiep u vooraf in het
bedrijf. Op welke afdelingen
zou u bij voorkeur
meelopen?
Stem duidelijk af wat uw
persoonlijke doelen zijn voor
de docentstage.

TIPS BIJ TECHNIEKOPDRACHTEN MBO/HBO





Stel vast of de opdracht haalbaar is voor uw
studenten.
Leg de gemaakte afspraken helder vast.
Koppel regelmatig de vorderingen terug aan het
bedrijf.
Evalueer achteraf met studenten en bedrijf.

kijk ook eens op www.bedrijfplusschool.nl
voor tips en formulieren
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