U WORDT VRIEND
VAN (V)MBO
TECHNIEK OMDAT:
u bij wilt dragen aan kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam
technisch onderwijs
u (v)mbo techniek een warm
hart toe draagt
uw bedrijf zich verbindt met de
vmbo- en mbo scholen in uw
regio (Sterk Techniekonderwijs)
u kennisoverdracht tussen
school en bedrijf belangrijk
vindt
u toegang kunt krijgen tot een
uitgebreid interactief lespakket
(Techno-Skills), waar zowel
uw werknemers als stagiaires
proﬁjt van hebben.

WORD VRIEND
VAN (V)MBO TECHNIEK!
SA M E N B I J D R AG E N A A N K W A L I TAT I E F
HOOGWAARDIG EN DUURZAAM TECHNISCH
ONDERWIJS

www.platformvmbotechniek.nl

Platform vmbo Techniek
Stichting Consortium Beroepsonderwijs

U WORDT VRIEND
VAN (V)MBO
TECHNIEK OMDAT:
u bij wilt dragen aan kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam
technisch onderwijs
u (v)mbo techniek een warm
hart toe draagt
uw bedrijf zich verbindt met de
vmbo- en mbo scholen in uw
regio (Sterk Techniekonderwijs)
u kennisoverdracht tussen
school en bedrijf belangrijk
vindt
u toegang kunt krijgen tot een
uitgebreid interactief lespakket
(Techno-Skills), waar zowel
uw werknemers als stagiaires
proﬁjt van hebben.

LID WORDEN?
033-2460447
platformtechniek@consortiumbo.nl
www.vriendvanvmbotechniek.nl

BRONS

sponsorlidmaatschap:

GOUD

sponsorlidmaatschap:

ZILVER

sponsorlidmaatschap:

Steun met uw lidmaatschap
de kwaliteit van het technisch
beroepsonderwijs

✓

✓

✓

Nieuwsbrief met actualiteiten in het
(v)mbo-mbo

✓

✓

✓

Raamsticker (Bewijs van lidmaatschap): ‘Vriend van (v)mbo Techniek’

✓

✓

✓

Plaatsing van uw bedrijf in ons
landelijk netwerk.

✓

✓

✓

Gratis deelname bijeenkomst:
Begeleiden van (v)mbo stagiairs

✓

✓

Adviesgesprek met onze Consulent
Beroepsonderwijs in uw regio

✓

✓

Communicatiekanaal naar ruim 100
(v)mbo- en circa 40 mbo lidscholen

✓

✓

Gratis deelname aan regionale
netwerkbijeenkomsten

✓

✓

Presentatietafel tijdens regionale
netwerkbijeenkomsten

✓

✓

50 % korting voor deelname
landelijke onderwijsdag techniek
(max 2p.)

✓

✓

Gratis deelname landelijke onderwijsdag techniek (max 2p.)

✓

Toegang tot het praktisch onderwijsmateriaal (v)mbo Techno-Skills

✓

€ 250
per jaar

€ 995
per jaar

€
750
per jaar

