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Laat je leerlingen proeven van de 
praktijk 

JINC 

Via het JINC-programma maken kinderen vanaf 12 jaar kennis op school met allerlei 

beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. JINC werkt 

samen met het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven om invulling te geven aan het LOB-

programma op scholen. Voor het aanbod kunt u terecht op https://www.jinc.nl/ons-

werk/projecten/ en voor meer informatie neem contact op via amsterdam@jinc.nl. 

 

Zorg op scholen 

SIGRA heeft een enthousiast team van zorg- en welzijnsambassadeurs, dat voor het 

middelbaar onderwijs gastlessen over werken in deze sector verzorgt. Deze professionals zijn 

zelf werkzaam in zorg of welzijn en vertellen inspirerend en beeldend over hun eigen werk en 

het werken in de sector. Zo helpen ze leerlingen om een goede profiel- of beroepskeuze te 

maken. Voor het programma kunt u hier terecht. Interesse in een gastles? Neem contact op 

via zorgvoorscholen@sigra.nl. 

  

Lespakket Zorg en Welzijn 

De zorg- en welzijnsambassadeurs van SIGRA maken gebruik van het lespakket over werken 

in zorg en welzijn: Aan JOU hebben we wat! Dit lespakket kan gebruikt worden in de klas om 

scholieren kennis te laten met de zorg. Er zijn verschillende niveaus aan lespakketten gratis te 

downloaden via aanjouhebbenwewat.nl. 

 

Werken en leren in de techniek 

Goflex is een opleidingsbedrijf in de techniek, voor jongeren die na het behalen van hun 

vmbo-diploma een technische bbl-opleiding willen volgen. Elke tweede dinsdag en vierde 

donderdag van de maand organiseert Goflex een open avond waarbij docenten en coaches 

aanwezig zijn voor vragen en studiekeuzeadvies. Meer info en aanmelden: 

www.goflex.nl/inloopavond. 

Verder organiseert Goflex (snuffel)stages, excursies en gastlessen. Ook is het mogelijk om als 

school een structurele samenwerking aan te gaan met Goflex. Voor het hele aanbod kunt u 

terecht op https://www.goflex.nl/scholen/vmbo/ 

 

  

https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/
https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/
mailto:amsterdam@jinc.nl
https://www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl/alles-over-orienteren/campagnes-en-voorlichting/voorlichting-en-gastlessen-zorg-en-welzijn
https://www.goflex.nl/scholen/vmbo/


 

 
Bedrijfsinitiatieven voor praktijkervaring  www.swvadam.nl 2 

Hoe werkt mijn stad  

De gemeente Amsterdam investeert met verschillende initiatieven in slimme manieren om de 

energietransitie en de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarvoor hebben we goed opgeleide 

mensen nodig in de techniek. Om de volgende generatie te interesseren voor de technische 

sector zijn er allerlei initiatieven te vinden in Amsterdam. Een overzicht hiervan vindt u op 

https://hoewerktmijnstad.nl/ 

 

De techniekbeleving voor vmbo-2 

De Bèta&Tech Experience is een interactief techniektraject met een lesprogramma en 

techniek-escaperoom. Het traject is ontwikkeld als onderdeel van het LOB-programma voor 

klas 2 van het vmbo. Dit integrale traject zorgt voor het ontdekken van individuele interesses 

en talenten van leerlingen in de techniek. Neem voor meer informatie gerust contact op met 

Kristel Thieme via kristel@beta-tech.nl.  

 

Bouwmensen 

Er lopen jaarlijks diverse projecten vanuit Bouwmensen, variërend van het geven van 

gastlessen, voorlichting op scholingsmarkten tot het organiseren van excursies en het geven 

van praktijklessen. In contact komen met Bouwmensen kan via René Cossé: 

r.cosse@bouwmensen-amsterdam.nl  

 

Gastlessen 

Op gastlessenzogeregeld.nl is het mogelijk om bedrijven te zoeken die in Amsterdam 

gastlessen verzorgen. Wellicht heeft u als decaan al goede ervaringen met een bedrijf dat 

gastlessen verzorgt. Als zij voor meer scholen een aanbod kunnen verzorgen, verzoek het 

bedrijf dan om zich aan te melden op de website. Dit helpt andere Amsterdamse decanen om 

hun leerlingen in aanraking te laten komen met de praktijk.  
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