JOIN THE MOVEMENT

INSPIRERENDE
FILMS

*Film enkel bij afname
uitgebreid pakket

TECHNIEKMAGAZINE

ONDERWIJS, BEDRIJVEN EN OVERHEID
ONTWIKKELEN SAMEN INSPIRERENDE CONTENT OM
JONGEREN TE INTERESSEREN VOOR TECHNIEK
Onderwijs, bedrijven en overheid ontwikkelen samen het
techniek magazine. Samen brengen we structureel technische
opleidingen, beroepen en carrièremogelijkheden bij leerlingen
onder de aandacht. Hierbij hanteren we een brede definitie
van techniek om juist de verschillende mogelijkheden 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 bedrijven 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 gebruiken bij hun beroepsoriëntatie.
De content die wordt afgenomen is rechtenvrij te gebruiken
en hergebruiken. Tot slot hebben de leerlingen (eventueel op
initiatief van de school) de mogelijkheid om de medewerker
in het magazine direct te contacteren. Zij kunnen (indien tijd
beschikbaar) een afspraak maken voor een presentatie of een
rondleiding op het bedrijf. Door leerlingen eigenaar te maken
van het organiseren van het contact worden zij gestimuleerd
om over hun toekomst na te denken.

BEREIK
OSG de Hogeberg Texel, RSG Wiringherlant Wieringerwerf, Regius College Schagen,
Clusius College Schagen, Scholen aan Zee Den Helder, ROC Kop van Noord Holland,
Praktijkschool de Pijler Den Helder. Ofwel alle leerlingen van het middelbaar onderwijs
in de kop van Noord Holland.
60% van de basisscholen in de vier kopgemeenten gaat het magazine gebruiken.
50 docenten van 7 technasium scholen uit Alkmaar, Hoorn, Zaandam en Amsterdam
die verbinding met technische bedrijven zoeken voor hun leerlingen.
Agenda + magazine + films worden structureel ingezet voor loopbaanoriëntatie.
Films en verhalen worden gepromoot via de website.
Social media-kanalen: Instagram, LinkedIn en YouTube.
Een foto en geschreven content is gratis. In het magazine is ruimte voor 25 partners.
Bij grotere belangstelling gaan we onderzoeken of we dat kunnen financieren.
Voor een video wordt een bijdrage van €750 gevraagd. Vanuit Tech@Connect wordt
€1.000 meegefinancierd om de productiekosten te dekken. Er is een budget voor 10 tot
15 video’s om het concept te lanceren.

JOIN THE MOVEMENT
BASISPAKKET

UITGEBREID PAKKET

- Spread in magazine:
- Professionele portretfoto + redactie
door copywriter adhv interview

GRATIS

- Spread in magazine:
- Professionele portretfoto + redactie
door copywriter adhv interview
+ FUNCTIE VIDEO

€ 750,-

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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