Uitnodiging deelname tweede editie verbinding jongeren - bedrijven

Match2Work

Regio West-Friesland
2019-2020

Waarom dit project ?
Om onderwijs en bedrijfsleven in de regio te
verbinden om zo jongeren te motiveren voor
werken in de regio
Om jongeren van alle typen onderwijs inzicht te
geven in mogelijkheden op het gebied van
werk/beroepen en studies in het algemeen
Omdat door mee te denken met een dagelijks
vraagstuk van een bedrijf(casus) jongeren inzicht
krijgen in werken binnen een branche of sector
Omdat het voor jongeren belangrijk is te
ontdekken wat zij leuk vinden om te doen en
waar zij goed in willen worden

Informatiefilmpje en/of direct aanmelden

Zodat u kennis in kunt zetten en docenten de
leerlingen/studenten begeleiden w.b.t. de
kwaliteit van de uitvoering. Studenten van het
mbo en leerlingen havo/vwo, vmbo en vmbo Tl,
mavo, doen mee.
Omdat u kosteloos een grote bijdrage kunt
leveren. Twee bijeenkomsten en een bezoek aan
de school en ontvangst van een kleine groep in
het bedrijf.

Wat vraagt Match2Work van u?
•
•
•

U kunt informatie vinden en uw bedrijf
aanmelden via dit formulier
Uw bedrijf formuleert een vraagstuk uit
de praktijk(casus) op een canvas (bijlage)
Matchingsbijeenkomst: u bent aanwezig.
Samen met docenten en studenten stemt
u de casus af en maakt u samen de
afspraken.

•
•
•

U bezoekt uw groepje op de school
éénmaal om extra informatie te
verstrekken
Uw groepje bezoekt het bedrijf om
daar kennis te nemen van alle functies
U bent aanwezig bij het eindevent. De
resultaten worden gepresenteerd en er
is tijd voor netwerken

Uitleg fasering
Bedrijven krijgen na aanmelding via dit formulier een mail met de bevestiging. In de bijlage het canvas
waarop u de praktijkvraag formuleert en een ingevuld voorbeeld. Indien u geen ondersteuning nodig heeft
bij het invullen van het canvas waarop de casus in grote lijnen geformuleerd wordt, kunt u deze in kleur op
A3 of A2 meenemen naar de Matchingavond. Tijdens de Matching stemt u samen met de docent of de
jongere het format verder af op wensen, mogelijkheden data, tijden en de doelgroep.

•

Facultatief. Hulp bij het formuleren van de casus (inloop) op 5 september tussen 16.00-17.00 uur
in de kantine van het Horizoncollege Hoorn. U als ondernemer bepaalt de gewenste casus en vult
de belangrijkste omschrijvingen alvast in. Een onderdeel dat u misschien elke dag toepast of
oplost. Wij helpen u verder. U kunt zich bij de slagboom van het parkeerterrein aanmelden als
deelnemer Match2Work.

•

Verplicht. Matchingavond 17 september van 19.30-22.00 uur Horizon College Hoorn
Instructie: half uur bedrijven en scholen gescheiden. Bedrijven kunnen hun tafel met banner etc.
klaar gaan zetten.
Matching: 2 uur. Docenten vmbo, havo en vwo /leerlingen mbo en Profielwerkstuk (bovenbouw
Havo/Vwo) zoeken minimaal 1 casus uit
Samen met de docenten, studenten wordt er afgestemd en worden er afspraken gemaakt

•

Afspraak in overleg met de docent tussen 18 september en 9 december
U komt op school voor overleg met het groepje én zij komen naar het bedrijf om de functies en
processen in de praktijk te kunnen zien. De “achterkant” van het bedrijf. Het bedrijf regelt,
indien noodzakelijk w.b.t. de ligging, vervoer. Omdat de scholen allen in de regio zijn zal dat
sporadisch voorkomen.

•

Verplicht. Eindevent 10 december 14.00-16.00 uur Horizon College Hoorn
Het eerste gedeelte: leerlingen presenteren hun resultaten vanachter tafels. U kunt
promotiemateriaal neerzetten of neerleggen.
Ondernemers lopen rond. Jury loopt rond.
Het tweede gedeelte staan de bedrijven achter de casussen en lopen de leerlingen/studenten rond.
Er zijn ook ouders aanwezig.
Podiummoment: jury nodigt 3 opvallende groepjes met hun ondernemers uit op het podium.
Afsluiting met drankje en netwerken.

Het canvas in de bijlage van de mail wordt gebruikt om uw vraag uit de praktijk te formuleren.
Kunt u dat zelf? Dan kunt u die ingevuld geprint(kleur) op A3 of A2 meenemen.
Zo niet en heeft u behoefte aan ondersteuning bij het formuleren van de casus of wilt u die op gedrukte
exemplaren overnemen dan zien we u graag op 5 september bij het Horizon College
Maelsonstraat 24, 1624 NP Hoorn

Aanmelding kan via dit formulier of door een mail te sturen naar sylvia@prodico.nl
Wij hopen u snel te ontmoeten,
Sylvia Bakker - contactpersoon regio WF
06-22529681
ProDiCo

Wim van Bokhorst- regiocoördinator Alkmaar
PartofNow

