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ONDERWIJS, BEDRIJVEN EN OVERHEID  
ONTWIKKELEN SAMEN INSPIRERENDE CONTENT OM  

JONGEREN TE INTERESSEREN VOOR TECHNIEK
Onderwijs, bedrijven en overheid ontwikkelen samen de techniek 
agenda/magazine. Samen brengen we structureel tech nische 
oplei dingen, beroepen en carrièremogelijkheden bij leerlingen 
onder de aandacht. De agenda heeft een kaft en opmaak in de 
huisstijl van de school, een weekoverzicht aangevuld met unieke 
content van de school en persoonlijke verhalen van jonge jongens 
en meiden werkzaam in de techniek. Daarnaast wordt er ook een 
Tech@Connect-magazine gemaakt. Hierbij hanteren we een brede 
definitie van techniek om juist de verschillende mogelijk heden op 
interessegebied en opleidingsniveau te laten zien. Denk hierbij aan 
techniek in de industrie, bij defensie, in de agrosector, ICT,  
in de zorg en gewoon bij ons thuis. 

Naast geschreven persoonlijke verhalen verzoeken wij bedrij ven  
om een film af te nemen. Deze films worden geplaatst op de  
Tech@ Connect-website, social media en het YouTube-kanaal.  
Zo bouwen we samen een inspirerende database die leerlingen en 
docenten kunnen gebrui ken bij hun beroepsoriëntatie. De content 
die wordt afge nomen is rechten vrij te gebruiken en hergebruiken. 
Tot slot hebben de leer lingen (eventueel op initiatief van de school)  
de mogelijk heid om de medewerker in de agenda/magazine/film  
direct te contacteren. Zij kunnen (indien tijd beschikbaar) een 
afspraak maken voor een presentatie of een rondleiding op het  
bedrijf. Door leerlingen eige naar te maken van het organiseren van het 
contact worden zij gestimuleerd om over hun toekomst na te denken. 

ONDERWIJS, BEDRIJVEN EN OVERHEID  
ONTWIKKELEN SAMEN INSPIRERENDE CONTENT OM  

JONGEREN TE INTERESSEREN VOOR TECHNIEK



WAAROM  
EEN ANALOGE 
AGENDA?
Gebleken is dat leerlingen steeds meer 
moeite hebben om zelf te plannen 
en organiseren. De praktijk leert dat 
een agenda, een boek dat je in je 
handen hebt en waar je notities in 
maakt, helpt om gestructureerd 
te werken. 

JOYCE DE HAAS-LANDMAN
LOOPBAANBEGELEIDER MAVO AAN ZEE

“Ik zie veel in de techniekloopbaanverhalen die in de agenda staan. Als dit verwerkt 
wordt in video materiaal, dan zal dit onze leerlingen erg aanspreken. Het is belangrijk om 

beroepen te koppelen aan vervolgopleidingen die onze leerlingen zouden kunnen volgen.

Ik merk op dit moment dat de techniek loop baan verhalen in de agenda worden 
gelezen door leer lingen die een vervolg opleiding in de sector techniek willen volgen. 

Ook leerlingen die hierover twij felen, lezen de techniekloopbaanverhalen. Ik spreek 
veel leerlingen, in de les, op de gang en tijdens pauzes. Hierbij komt ook naar voren 

dat leerlingen behoefte hebben aan meer dan alleen techniekloopbaan verhalen, 
zoals loopbaanverhalen vanuit de sector eco nomie, zorg en welzijn, etcetera.  

Hier ligt nog een mooie mogelijkheid.”

-  Spread in agenda + magazine:
-  Professionele portretfoto + redactie  
 door copywriter adhv interview
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-  Spread in agenda + magazine:
-  Professionele portretfoto + redactie  
 door copywriter adhv interview
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JOIN THE MOVEMENT
Meedoen? Neem contact op met Michael van Alderwegen  
via  MICHAEL@TECH-CONNECT.NL  of  06 24 567 705.
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JOIN THE MOVEMENT

Alle middelbare scholen (VMBO t/m VWO) in de Kop van Noord-Holland.

70% van de basisscholen gaat het magazine gebruiken.

Agenda + magazine + films worden structureel ingezet voor loopbaanoriëntatie.

Films en verhalen worden gepromoot via de website.

Social media-kanalen: Instagram, LinkedIn en YouTube.
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