
Vakkanjers 
Ontdek je vakmanschap

Voor bedrijven



De technische sectoren staan te springen om 

goed opgeleide vakmensen. Met Vakkanjers wer

ken scholen en bedrijven samen aan de vakmen

sen van de toekomst, met een challenge voor een 

jaarlijks wisselende echte opdrachtgever. 

De afgelopen jaren gingen de Vakkanjers aan de 

slag voor verschillende opdrachtgevers: het Rode 

Kruis, de Unie van Waterschappen, het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei, de Cruyff Foundation en het 

Wereld Natuur Fonds. 

Vakkanjers werken in teams van minimaal drie  

en maximaal vier leerlingen, als een bedrijfje in  

het klein. Van eerste schets tot werkend 

prototype dat ze pitchen aan de opdrachtgever.  

Zo ontwikkelen ze naast technisch vakmanschap 

ook skills als initiatief nemen, probleem oplossen, 

teamwork en klantcontact – vaardigheden die 

onmisbaar zijn in de razendsnel veranderende 

techniekwereld. Een optimale voorbereiding  

op een mooie loopbaan! Samenwerking met  

het bedrijfsleven is binnen Vakkanjers van enorm 

belang. Lokale en regionale technische bedrijven 

helpen mee en investeren zo in jong talent.

Ieder jaar een andere opdrachtgever 
Met Vakkanjers gaan leerlingen ieder jaar voor een 

andere landelijke, maatschappelijke opdracht

gever aan de slag, met een echte opdracht. 

Coachen
Als bedrijf neem je actief deel aan Vakkanjers als 

coach van een team. De coach geeft feedback  

op het idee of ontwerp, en kan het team ook 

verder helpen. Bijvoorbeeld door gereedschappen 

of materialen te sponsoren. Het uiteindelijke doel 

is dat de teams het maximale uit zichzelf halen 

en een zo goed mogelijk eindproduct opleveren. 

Met Vakkanjers ontdekken scholieren vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar van het 

vmbo hun vakmanschap en werken ze aan belangrijke competenties als samenwerken, 

presenteren en klantcontact. We vragen leerlingen innovatieve ideeën te ontwikkelen en 

praktijkgerichte oplossingen te bedenken voor een probleem van een echte landelijke 

opdrachtgever. Zo werken we aan de vaardigheden van de vakmensen van morgen. 

Deelname versterkt de samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Technische 

bedrijven helpen mee en investeren zo in jong talent.
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Waarom Vakkanjers
Bedrijven helpen en inspireren onder meer door het 
coachen van regionale teams. Door ze te  begeleiden 
bij vragen als: Hoe hou je de opdrachtgever  tevreden? 
Hoe zouden wij dit als bedrijf  aanpakken? Bedrijven uit 
de regio voorzien de deelnemers van bruikbaar advies: 
leerzaam én een nuttige kennismaking met de praktijk.  
Ze geven feedback op hun ideeën en ontwerpen,  
en helpen bij het uitwerken van hun idee.
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Wat vragen we aan bedrijven die meedoen  
aan Vakkanjers
1. Feedback geven. De coach geeft feedback  

aan het team dat hij/zij begeleidt. Dit kan 

online, maar ook in combinatie met een 

 gastles of bedrijfsbezoek voor de hele klas.

2. Optioneel: Aanwezig bij de kickoff

3. Aanwezig als jury bij schoolfinale

Wat bieden we aan bedrijven die meedoen  
aan Vakkanjers?
Doe je als bedrijf mee aan Vakkanjers, dan 

 ondersteunen we je op verschillende manieren.  

Je kunt deelnemen aan korte online trainingen 

over het enthousiasmeren en aanspreken 

van jongeren en we bieden handige tools om 

 gastlessen en bedrijfsbezoeken voor te bereiden. 

Voor het geven van feedback aan de leerlingen 

die je coacht, hebben we duidelijke beoordelings

formulieren beschikbaar.  

Hoe ziet zo’n feedbackronde eruit? 
De deelnemende bedrijven krijgen een inlog  

van de digitale leeromgeving van Vakkanjers  

waar ze alle ideeën van hun teams kunnen inzien.  

Als bedrijf zijn er drie mogelijkheden:

• Je kunt ervoor kiezen om de feedback  

online te geven, 

• Je kunt de teams uitnodigen naar je bedrijf  

te komen om een kijkje te nemen en daar  

hun ideeën te presenteren, alwaar er feedback 

gegeven kan worden. 

• Of je kunt op de school een presentatie 

ronde bijwonen waar je ter plekke feedback 

kunt geven.

Afspraken hierover kunnen de school en bedrijf 

samen maken. 

Bedrijfsbezoeken
Kiezen voor een opleiding of beroep is moeilijk 

voor leerlingen. Kennismaken met de bedrijfs

praktijk en het opdoen van levensechte ervarin

gen is enorm belangrijk om een passende keuze 

te kunnen maken. De rol als coach bij Vakkanjers 

kan gemakkelijk gecombineerd worden met een 

bedrijfsbezoek. JetNet & TechNet kan je helpen 

om zo’n bezoek te organiseren zodat scholieren 

met hun eigen ogen kunnen zien hoe uitdagend 

de wereld van techniek is.
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Breng samen met 
JetNet & TechNet 
technologie tot leven!
www.jet-net.nl

Meedoen met je bedrijf  
en Vakkanjer-coach worden?  
Meld je dan eenvoudig aan!
Wil jouw bedrijf een band opbouwen met 
jeugdig technisch talent in de regio? Meld  
je dan vandaag nog aan voor samenwerking  
met basisscholen en vmbo scholen in de  
buurt en word coach bij Vakkanjers.  

Je meldt je als bedrijf aan binnen onze online 
dienst Jet-Net & TechNet Loket waar vraag en 
aanbod van scholen en technische bedrijven 
kosteloos bij elkaar wordt gebracht. Door hier 
een profiel aan te maken kun je aangeven of  
je alleen Vakkanjer-coach wilt worden, of dat  
je ook bedrijfsbezoeken of gastlessen biedt,  
hoe vaak en wanneer. Een profiel is binnen 
een paar minuten gemaakt. Hiermee ben je 
zichtbaar voor scholen in jouw regio en en  
kun je zelf scholen benaderen bij jou in  
de buurt. 

www.jet-netloket.nl/vakkanjers/

https://www.jet-netloket.nl/vakkanjers/

