
  

Plaats hier uw logo bedrijf / 
instelling 

 

 
Naam bedrijf/instelling STO18013 
Adres bedrijf/instelling Nummer penvoerder 
Plaats bedrijf/instelling Hoofdvaart College 
KvK nummer:  Datum overeenkomst 

  
 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniek Onderwijs Haarlemmermeer/Duin- en Bollenstreek Noord 
 
Ondergetekende verklaart hierbij het volgende te willen bijdragen aan Sterk Techniek Onderwijs regio 18013 tijdens de 

projectperiode 2020 t/m 2023: 
 

Deelname 
(aankruisen) 

Bijdrage Sterk 
Techniek Onderwijs 

Toelichting Concreet overeengekomen 
Waarde 
(in €; raming) 

 

 
O ja 
 
O nee Faciliteiten 

• Leerlingen ontvangen op bedrijf 

• Werkplaats is in overleg beschikbaar 
tijdens praktijklessen 

• Toegang tot innovatie (machines, 
processen) 

• Vak promotie lokaal inrichten om 
jongeren te enthousiasmeren. 

  

O ja 
 
O nee 

Materiaal 

• Klein verbruiksmateriaal of 
innovatief oefenmateriaal ter 
beschikking stellen voor 
praktijklessen vmbo 

• Restmateriaal/producten worden 
aan het vmbo ter beschikking gesteld 

• Gezamenlijke inkoop van materiaal 
vermindert de kosten van inkoop 
vmbo 

Bijv. knelkoppelingen, 
toepassing nieuwe tie wraps, 
flexibele buizen 
 
Bijv. staal, hout 

 

O ja 
 
O nee 

Uren 

• Rolmodellen; er wordt menskracht 
(van elk niveau) aan de scholen ter 
beschikking gesteld op basis van 
behoefte 

• Er wordt ondersteuning gegeven 
voor het uitvoeren van innovatieve 
processen in de school 

• Het bedrijf voert onderdelen van de 
opleiding uit binnen het bedrijf 

  

 
O ja 

O nee 

 

Promotie 

• Voorlichting tijdens open dagen van 
vmbo scholen en ROC’s 

• Inzet van ambassadeurs om scholen 
te bezoeken 

• Hulp bij voorlichting basis onderwijs 

• Versterking imago, regionale 
beeldvorming. 

Bijv. laten van zien van 
carrièreperspectief op open 
dag 
Wall of fame sponsoren, 
alumni beleid 
Gezamenlijke interviews 
PO scholen bezoeken 

 

O ja 
 
O nee 

Extra stageplaatsen 

• Openstellen voor nieuwe 
stageplekken: meester gezel model 

• Extra snuffelstages, blokstages,  
lintstages 

Bijv. meelopen met de 
monteur, makathons, 
meelopen bij in gebruik nemen 
innovaties, etc. 

 



  

O ja 
 
O nee 

Leermeesters 
• Beschikbaar stellen van praktijk 

leermeesters voor .. uur per 
week/maand/jaar 

  

O ja 
 
O nee 

Curriculum 
innovatie 

• Bijdrage leveren van … uur/maand in 
techniekteams ter verbetering 
curriculum/leerlijnen  

  

O ja 
 
O nee 

Opleidingen / 
cursussen 

• Verzorgen van  cursussen van … 
klokuren aan vmbo en/of mbo 
studenten 

• Verzorgen van keuzedelen voor het 
vmbo 

Bijv. VCA trainingen, 3D-
printing, robotlassen, laser 
snijden, NIL diploma 

 

O ja 
 
O nee 

Gastcolleges 
• Geven van … gastcolleges per jaar op 

vmbo/mbo scholen. 

  

O ja 
 
O nee 

LOB 

• Ondersteuning uitvoering Loopbaan 
Oriëntatie Begeleiding vmbo en 
mavo groepen ter inspiratie op 
vakmanschap en technologie route 

Bijv. onderdeel van 
onderwijsprojecten binnen en 
buiten de school 

 

O ja 
 
O nee 

Lessenseries 

• Casuïstiek (vraagstukken) aanleveren 
voor technische onderwijsprojecten 
(betekenisvol en actueel) met zicht 
op vmbo-mbo-hbo 

Bijv. toekomstgerichte 
vraagstukken, energie 
transitie, circulaire economie, 
duurzame toekomst 

 

O ja 
 
O nee 

Uitwisseling 
docenten 

• Docentenstages 

• Ouderenbeleid, omscholing 

• Uitwisseling 

  

O ja 
 
O nee 

Financiële bijdrage  • Extra jaarlijkse bijdrage 

  

 
Ondergetekenden zullen zich inspannen om een deugdelijke (financiële) verantwoording van de bovengenoemde inbreng 
tot stand te brengen.  

 

Handtekening namens Bedrijf of Instelling: Handtekening namens penvoerder: 
 
 
 
 

 
Toelichting Samenwerkingsovereenkomst Regio - Bedrijf 
 
Sterk Techniek-Onderwijs zet in op versterkte samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het ministerie van 
OCW stelt hiervoor structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar.  
 
Vmbo en mbo scholen werken samen met het bedrijfsleven aan plannen ter verbetering van het techniek onderwijs in het 
vmbo. Door co-creatie willen partijen uiteindelijk bereiken dat het technisch vmbo, kwalitatief en kwantitatief, bijdraagt 
aan een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de regio. 
 
Bedrijven krijgen door de samenwerking toegang tot nieuwe instroom van geïnspireerde en beter voorbereide jonge 
werknemers, leerlingen van divers niveau, nieuwe netwerken, potentiële promotie van werkwijzen en materialen en 
mogelijkheden om innovatie in het onderwijs in te brengen. Bij het realiseren van de plannen wordt 10% cofinanciering 
gevraagd van het bedrijfsleven om het commitment duidelijk te maken.  
 
De cofinanciering kan worden geleverd ‘in kind’ en/of cash. Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het 
bedrijf/de instelling zich tot het leveren van een bijdrage aan één of meerdere activiteiten tot minimaal het hierin 
opgenomen bedrag, c.q. de waarde van de ‘in kind’ inspanning. Uren ‘in kind’ worden gewaardeerd tegen een tarief van € 
50 per uur.  


