
Waarom dit project? 

Om jongeren van alle typen onderwijs klas 3 vo en  
hoger inzicht te geven in sectoren en branches en 
ondernemerschap d.m.v. opdrachten vanuit het 
bedrijfsleven. alle vakken en sectoren keuzedelen en 
pws, mentorlessen (LOB) of Burgerschap. Vmbo BK en 
 tl, praktijkonderwijs, havo, vwo, mbo, hbo 
Om het netwerk van jongeren en docenten uit te 
breiden met het bedrijfsleven in de regio om meer 
kansen te creëren 

Om te experimenteren met ondernemen(d) onderwijs 

Een praktische opdracht al dan niet in voorbereiding op 
de nieuwe leerweg 

Omdat meedenken met een dagelijks vraagstuk van een 
bedrijf(casus) of door een onderneming te bedenken 
met een ondernemer inzicht geeft in werken in een 
branche of sector 

Om docenten handvatten te geven hoe je het onderwijs 
realistischer en ondernemender maakt 

Om jongeren te laten ontdekken wat zij leuk vinden om 
te doen en waar zij goed in willen worden 

Om onderwijs en bedrijfsleven uit een regio meer 
kansen te bieden met elkaar in contact te komen 

Wat zijn de kosten? 

Scholen: €850 per locatie. Per deelnemende docent 
€175 incl. btw voor één klas. Per extra klas €125 i.v.m. 
materialen, bijeenkomsten, schoolbezoek, aantal 
bedrijven zoeken. 

Contact: 
Marjoleine van den Berg 
Marjoleine@matchtowork.nl  
06 526 88 525 

 

Project Match2Work schooljaar 2022-2023 Regio Bollenstreek 

Vrijblijvende voorlichting docenten: op afspraak 
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     Schooljaar 2022-2023 
     Wat doen wij voor de docent? 

• Organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst 
• Werving van bedrijven in de omgeving 
• Aanleveren van geschikte casussen  
• Verzorgen het lesmateriaal 
• Geven aan u een training zodat u het project met een 

gerust hart kunt starten 
• Organiseren een matchingsbijeenkomst in de regio voor 

docenten en bedrijven waar u afspraken kunt maken en 
geschikte casussen uit kunt zoeken 

• Onderhouden het contact met bedrijven en scholen 
tijdens het project 

• Komen tenminste éénmaal tijdens het project in de klas 
om te begeleiden waar nodig 

• Organiseren het eindevent in de regio waar bedrijven en 
docenten alles wat er gedaan is kunnen etaleren 

•  
 

Welke bijeenkomsten zijn er voor docenten? 

Voorlichting docenten op afspraak 

Training docenten dinsdag; 11 april 2023 15.30-
17.30 uur 
Matching docenten/bedrijven: dinsdag 18 april 2023 
19.30-22.00 uur 
Eindevent: vrijdag 16 juni 2023 14.00-16.00 uur 

Video met informatie 

 

 

   

Aanmelden? 

Klik hier 
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