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Ontdek de voordelen van
Gastlessen, zó geregeld

De online ontmoetingsplaats voor
scholen en technische bedrijven

Eenvoudig in contact
komen met potentiële
werknemers
Voor ondernemers in de techniek is het leuk én
noodzakelijk om kennis en ervaring te delen met
jongeren in het voortgezet onderwijs. En om hen
te enthousiasmeren voor de techniek, zij zijn
immers de toekomst. Door middel van gastlessen
en bedrijfsbezoeken krijgen zij een beter beeld van
de wereld van techniek, en inspireert u mogelijke
toekomstige werknemers.

Snel en makkelijk scholen vinden bij u in
de regio
Gastlessen, zó geregeld is een nieuwe dienst van
TechniekTalent.nu die vraag en aanbod van scholen en
technische bedrijven kosteloos bij elkaar brengt. Een profiel
aanmaken is binnen 10 minuten gedaan. U geeft aan hoe vaak
u gastlessen en/of bedrijfsbezoeken wilt aanbieden en op welke
manier. Als uw aanbod aansluit op de wensen van een school in
de buurt, is de match zo gemaakt. Een gastles op school of op
uw eigen locatie is dan in een paar klikken geregeld.

Toegang tot handige hulpmiddelen
Een bedrijfsbezoek of een gastles is effectief als deze

De grootste voordelen van Gastlessen,
zó geregeld
• Makkelijk in contact komen met leerlingen van
scholen in de buurt

een positieve en blijvende indruk op de leerlingen maakt.

• Direct duidelijk wat de wens van de school is

Op de website vindt u vele tips en hulpmiddelen om de

• In een paar klikken een gastles of bedrijfsbezoek

activiteit tot een succes te maken. Heeft u vragen? Ons
support team staat iedere werkdag voor u klaar. U kunt
ons bereiken via 0348 - 744066 of een bericht sturen naar

gepland
• Tips en tricks voor een inspirerende en impactvolle
gastles

info@gastlessenzogeregeld.nu.

Meld u aan

www.gastlessenzogeregeld.nu

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en
werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch
talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten
én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek
en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.
Ga voor meer informatie over al onze activiteiten naar www.techniektalent.nu.
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