
Meer aandacht voor uw sector bevordert 

instroom bètatechnisch personeel 

Veel bedrijven binnen de bètatechnische sector hebben moeite met het vinden van 

(hoogopgeleide) technische medewerkers. Onbekend maakt immers onbemind en 

daarom is het van groot belang dat jongeren al vroegtijdig de mogelijkheden 

binnen het bètatechnische vakgebied kunnen ontdekken. De instroom van 

bètatechnische opleidingen zal hierdoor toenemen en het is niet ondenkbaar dat 

ook uw bedrijf hier op den duur van zal profiteren.

Opdrachtgeverschap kost niet veel tijd

Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol?

Dit verschilt per project. Gemiddeld zijn er per project 3 of 4 contactmomenten: de 

kick-off, een tussentijdse evaluatie en een eindpresentatie. Eventueel kunnen 

leerlingen u tussendoor ook nog met vragen benaderen.

De school en u als opdrachtgever bepalen samen wat een interessant vraagstuk is. 

De docent werkt de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met u. 

De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande contactmomenten. 

Bij de eindpresentatie treedt u op als beoordelaar of jurylid.

Zowel voor vwo, havo en mavo leerlingen

Het Kaj Munk College is niet alleen een technasium-school op havo en vwo niveau, 

maar biedt daarnaast voor mavo-leerlingen Bètadesign. Ook hierbij werken de 

leerlingen in het vak Technologie & Toepassing (T&T) met levensechte en bètatech-

nische vraagstukken vanuit de praktijk, met een bedrijf als opdrachtgever. 

De vindingrijkheid van onze leerlingen heeft 

menig opdrachtgever verrast!

De vindingrijkheid en het niveau van onze O&O en T&T leerlingen heeft al 

menig opdrachtgever verrast!  Vaak komen ze namelijk met creatieve, 

out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor 

nieuwe ideeën en plannen binnen uw bedrijf. Daarnaast werken het contact en 

de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend en levert het 

energie op bij de betrokken medewerkers. Last but not least: resultaten van 

projecten halen regelmatig de regionale media en kunnen uw bedrijf 

mooie publiciteit opleveren.

Ook opdrachtgever 
worden voor technasium 
of bètadesign? 

De verfrissende en jonge kijk van 

leerlingen zorgt vaak voor nieuwe 

inzichten bij bedrijven.

In deze folder leest u hoe het Kaj Munk College 

kan samenwerken met uw bedrijf.  



Ook opdrachtgever worden voor het technasium van het Kaj Munk College of wilt u 

liever eerst een oriënterend gesprek? Neem dan contact op met één van de technatoren:

Als bedrijf heeft u vast vraagstukken waar u niet aan toekomt of de mankracht voor mist. 

Vraagstukken waarmee u al een tijd in uw maag zit, en waar maar geen creatieve 

oplossing voor komt. Dát zijn juist de vraagstukken waarmee de leerlingen van het 

Kaj Munk College graag aan de slag zouden willen. Dit kost u bovendien niet veel 

tijd en levert u wél veel op.

Vele bedrijven gingen u voor

Inmiddels heeft het Kaj Munk College al met vele bedrijven uit de regio succesvol 

samengewerkt. PWN, Keukenhof, IBM, het hoogheemraadschap van Rijnland, 

Schiphol, Bausch + Lomb, Feadship, Provincie Noord-Holland, Gemeente 

Haarlemmermeer, Meerlanden, Camping Bakkum, NMCX, Café Hesp en Artis 

zijn hiervan enkele voorbeelden. 

Wat is een technasiumschool en
wat is de meerwaarde van bètadesign?

Het Kaj Munk College uit Hoofddorp is een technasium-school. Inmiddels telt 

Nederland meer dan 90 technasium-scholen waar leerlingen tijdens het vak 

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) of Technologie & Toepassing (T&T), in kleine teams, 

projectmatig werken aan levensechte en bètatechnische opdrachten vanuit de 

praktijk. Wanneer zij dit eindexamenvak succesvol hebben afgerond stromen zij 

veelal door naar één van de vele bètatechnische vervolgopleidingen in ons land. 

Onderwijs over actuele vraagstukken 

Als opdrachtgever levert u met uw bedrijf een waardevolle bijdrage aan de 

invulling van het technasiumonderwijs. Immers alleen door de samenwerking 

met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken 

van nu en de nabije toekomst. Met uw hulp kunnen we het onderwijs actueel 

en kwalitatief hoog houden. Uiteindelijk levert het opdrachtgeverschap ook u 

veel op.

Technasium:

Klas 1 t/m 3:

Maco Combee

m.combee@kajmunk.nl

Klas 4 en 5: 

Rob Dingenouts 

r.dingenouts@kajmunk.nl

Bètadesign:

Klas 1 t/m 4

Corien van den Ende 

c.vandenende@kajmunk.nl

Heeft u vragen 
of interesse?

Wij komen graag
met u in 
contact

Wilt u investeren 
in de toekomst?

Wij proberen de opdrachten zoveel mogelijk over de zeven bètawerelden te verdelen en 

zijn daarom opzoek naar verschillende soorten bedrijven. 

Kaj Munk College:

kajmunk.nl

023 561 6198


