
Informatie voor ondernemers

www.sto-nml.nlTech is de toekomst. Zet techniek aan en alles is mogelijk.

Samen
werken aan sterk 

techniek onderwijs.
Doe mee!



Hoe kom je in de toekomst nog aan goeie mensen? 
Het is dé uitdaging van technische ondernemers in 
onze regio. Gelukkig kun je daar zelf het nodige aan 
doen. Samen met het technisch onderwijs. Er zijn 
zóveel mogelijkheden om jongeren enthousiast te 
maken voor techniek en ze meteen kennis te laten 
maken met jouw bedrijf. Zet TECH AAN en ontdek hoe 
een kleine inspanning al veel verschil maakt.

NU IS HET MOMENT
De samenwerking tussen bedrijfsleven en technisch 
onderwijs komt nu in een stroomversnelling. Dat is 
nodig ook, want de technische vacatures lopen op en 
het vakgebied ontwikkelt zich sneller dan ooit. Dus 
investeert de overheid structureel om scholen en 
bedrijven samen te brengen. 

Door de  subsidieregeling sterk techniek onderwijs 
ontstaat er ruimte voor álle technische bedrijven om 
mee te doen en samen met het onderwijs de uitda-
ging op te pakken. Het maakt niet uit of je er tijd, geld 
of energie in stopt. Je investering verdien je zeker 

terug. 

 

Voldoende vakmensen vinden? 
Zet TECH-AAN! 



De voordelen
• Leg contact met jonge vakmensen 
• Beschik over extra (stage)capaciteit 
• Zorg dat het onderwijs nog beter aansluit op wat jouw bedrijf nodig heeft 
• Profileer je bedrijf 
• Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid 
• Vergroot het werkplezier van betrokken medewerkers

Wat kun je doen? 
Vmbo en mbo-scholen met technische opleidingen nodigen je uit om
samen te werken, zowel op school als in je bedrijf. Jij bepaalt wat het beste 
werkt voor jou. 

Naar het onderwijs toegaan
• gastlessen verzorgen
• praktijkopdrachten geven 
• (keuze)vakken mede vormgeven
• machines of materiaal beschikbaar stellen 

Het onderwijs in huis halen
• Stageplekken 
• Snuffelstages en loopbaanoriëntatiedagen
• Klassenbezoek
• Pilots & projecten

Dit zijn slechts suggesties, in overleg is heel veel mogelijk. 

Zet TECH-AAN en ervaar 
wat het je oplevert:

Samen werken aan sterk 
techniek onderwijs. Doe mee!



Sterk Techniek  
Onderwijs
Het techniek onderwijs staat voor verschil-
lende uitdagingen. Uitdagingen die we 
samen met onderwijs, bedrijfsleven en de 
overheid oppakken. Onze ambitie is werken 
aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief 
sterk technisch onderwijs.  Steeds weer 
zoeken naar manieren om het nóg beter te 
doen. Dat geldt voor de leraar in technisch 
onderwijs, maar ook voor de ondernemer in 
de techniek. 
En hé, de wereld verandert sneller dan ooit, 
dus er is genoeg te doen. Om bij te benen 
of misschien zelfs voorop te lopen. Waarom 
niet? Als onderwijs, bedrijfsleven én over-

heid echt samenwerken.

www.sto-nml.nl

MEER WETEN ?
Over mogelijkheden en samenwerking?
Voorbeelden zien van projecten in de regio?
Aanmelden en meedoen?

Bezoek de website sto-nml.nl 
en neem contact op met een van onze 
bedrijven coordinatoren bij jou in de regio. 


