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Het opbouwen 
van een digitaal 

netwerk



Hoe is uw instroom aan jong talent? Wat is uw 
arbeidsmarktimago bij jongeren en hoe komt 
u in de picture? Is uw bedrijf bekend bij het 
studerend talent in de regio? 

Toptechniek in Bedrijf regio Brainport 
Eindhoven, Bedrijf in de Klas en Meet 
the Youngsters pakken deze handschoen 
gezamenlijk op om aan jong studerend talent 
aan vmbo-scholen in de regio, de vele kansen 
die de regio te bieden heeft te laten zien!

Onbekend maakt immers onbemind.

Samenwerken met vmbo-tl scholen in de regio
Van de leerlingen op de vmbo-theoretische 
leerweg (vmbo-tl) stroomt 85% door naar een 
mbo-4 opleiding: middenkader of zeer deskundig 
vakman. 15% stroomt door naar de havo. 
Om leerlingen een beter beeld te geven van de 
mogelijkheden van bedrijven en beroepen, komt 
er een ingrijpende verandering binnen de vmbo-
t-opleiding: het wordt een nieuwe leerweg met 
een praktijkgericht programma. Werken aan 
reële opdrachten uit bedrijven, dat is de insteek. 
Leerlingen laten ervaren welke keuzes er zijn voor 
hun vervolgstudie en het regionale bedrijfsleven 
vroegtijdig in beeld krijgen. 
Scholen, bedrijven en leerlingen vinden het 
vaak nog lastig om elkaar te vinden voor 
samenwerkingen, opdrachten, stages enz. 
Toptechniek in Bedrijf (TiB) regio Brainport 
Eindhoven helpt scholen en bedrijven hier 
daarom mee, samen met Meet the Youngsters en 
Bedrijf in de Klas.

Wat is Meet the Youngsters (MtY)?
Meet the Youngsters is een online (regionaal) 
platform dat aan de ene kant leerlingen en 
studenten helpt met het zoeken en vinden van 
carrièremogelijkheden en aan de andere kant 
bedrijven helpt met hun arbeidsmarktimago 
en het leggen van de verbinding met het 
onderwijs. De kracht van MtY ligt in het creëren 
van een (digitale) structuur, een netwerk, 
waarin er directe lijnen zijn tussen leerlingen 
en bedrijven. Leerlingen en bedrijven in de 
regio kunnen rechtstreeks met elkaar contact 
opnemen. Meet the Youngsters ondersteunt 
middels haar platform leerlingen in hun regionale 
arbeidsmarktoriëntatie en het opbouwen van 
een netwerk van bedrijven. Dit is winst voor alle 
partijen, de leerlingen verrijken hun vaardigheden 
middels deze bedrijfscontacten, de bedrijven zijn 
vroegtijdig bekend met potentiële toekomstige 
werknemers. Zo kunt u als bedrijf ook een pro-
actieve follow-up richting de leerling doen, ook 
als de leerling later op het mbo of hbo studeert. 
Zo houdt u als bedrijf het jonge talent in het oog. 

Wat is Bedrijf in de Klas (BiK)
De kracht van Bedrijf in de Klas ligt in het 
vertrouwd maken van docenten met de ins en 
outs van bedrijven. Docenten leren hoe ze de 
technische, economische en maatschappelijke 
uitdagingen van een bedrijf in beeld krijgen. 
Zo kunnen ze hun leerlingen beter helpen 
een reëel beeld van beroepen te krijgen. BiK 
verzorgt training aan docenten die aansluit 
bij de activiteiten in de regio en van Meet the 
Youngsters. Zo bedden we de samenwerking 
tussen bedrijven en leerlingen ook bij de scholen 
in.

Samen met u als bedrijf willen we aanvullend 
werken aan bestaande initiatieven en een 
structurele, digitale verbinding leggen tussen 
bedrijven en leerlingen, waarbij beide rechtstreeks 
met elkaar contact kunnen opnemen. Zo bouwen 
we in de regio aan een duurzaam, digitaal netwerk 
van bedrijven met scholen en leerlingen. We 
ondersteunen hier de scholen bij, en vragen 
bedrijven om ook aan te sluiten.

Wat hebben we daarvoor van u als bedrijf nodig:
    Een bedrijfscontactpersoon (contactgegevens)
    die contactpersoon is voor de scholen en met
    wie we het bedrijfsprofiel gaan opstellen;
    Informatie over uw bedrijf voor het
    bedrijfsprofiel op het platform van Meet the
    Youngsters (hoe wilt u gezien worden door
    deze doelgroep?);
    Deelname aan speeddates/excursies en
    online evenementen om kennis te maken met
    docenten, decanen en LOB-coördinatoren en
    te onderzoeken hoe uw bedrijf van
    meerwaarde kan zijn voor de beroepsoriëntatie
    van de leerlingen;
    Deelname aan (online) activiteiten voor
    leerlingen en docenten;
    Tips over bestaande initiatieven waar u bij
    betrokken bent als bedrijf en waar we op
    kunnen aanhaken;
    Enthousiasme en een vernieuwende blik.

Interesse of vragen?
Stuur een mail of bel naar:

Meet the Youngsters, 
Jeroen@meettheyoungsters.nl, 06-42120989
info@meettheyoungsters.nl, 06-83420665


