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Waarom wil je meedoen?

Breng samen met Jet-Net & TechNet

Technologie tot leven
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Instroom technische
profielen

Wat is Jet-Net & TechNet?
Jet-Net & TechNet is een netwerk van honderden
bedrijven en scholen met als doel om jongeren een
reëel en positief beeld te geven van technische
beroepen. We koppelen bedrijven en scholen aan elkaar
en zorgen er samen voor dat meer jongeren een
bewuste keuze maken voor een technisch profiel,
vervolgopleiding en carrière.

Technisch profiel

Vervolgopleiding

Carrière
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Waarom kiezen voor Jet-Net & TechNet?
• Profiteer van onze jarenlange ervaring.
• Krijg toegang tot een netwerk van honderden bedrijven en scholen, van
mkb tot multinationals en van basisonderwijs tot vmbo/havo/vwo.
• Heb de zekerheid van een duurzame en ambitieuze samenwerking, bij
ons is deelnemen ook echt meedoen.
• Werk samen op basis van de eigen wensen: individueel of in een cluster
van meerdere scholen en bedrijven.
• Krijg ondersteuning van onze regiocoördinatoren in het vormgeven van
de samenwerking en activiteiten.
• Krijg toegang tot kennis van ‘wat werkt’ om effectief samen te werken
en activiteiten vorm te geven.
• Maak gebruik van online handvatten en voorbeelden, die zijn ontwikkeld
op basis van jarenlang ervaring.
Basisonderwijs
Praktijkonderwijs
Havo
Vwo
Vmbo (bb/kb/gl/tl)

Type bedrijf:
Type school:

WE
TECH
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Regionale samenwerking
Welke activiteiten zijn geschikt voor uw
school of bedrijf?
Gastles
Workshop (op school of in het bedrijf)
Bedrijfsbezoek
Lesmateriaal ontwikkelen en verrijken
Expertmeeting
Profielwerkstuk (meesterproef)
Voorlichting en/of begeleiding
Projectweekondersteuning
LOB-trajecten (Loopbaanoriëntatie
en begeleiding)
Beroepenmarkt
Gastlessenzogeregeld.nu
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Waarom?
Wat is de visie of het doel om samen te werken?

Wat?
Waar richt de samenwerking zich op (focus, resultaat)?

Hoe?
Welke activiteiten passen binnen de gewenste samenwerking, en wanneer?
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Landelijk
Welke activiteiten zijn geschikt voor uw
school of bedrijf?
Career Days
Career Day on Tour
Meet The Boss (debatwedstrijd)
Online gastlessen
Junior Innovation Challenge
Trainingen voor bedrijven
Online handvatten met
succesfactoren van activiteiten
Wetenschapentechnologieindeklas.nl

Wie?
Wie wordt het eerste aanspreekpunt voor de samenwerking?

Vervolgafspraken

Ga naar jet-net.nl voor meer informatie

