


Zorg voor een concept dat 1) Zorgt voor herkenning, trots en betrokkenheid bij de 
ondernemers en onderwijsinstellingen in Amstelveen, waarmee we 2) drempels wegnemen 
voor nieuwe verbindingen tussen Amstelveense bedrijven en onderwijsinstellingen met als 
doel om 3)Jonge mensen op Amstelveense onderwijsinstellingen betere beroepskeuzes te 
laten maken.

DE VRAAG / OPDRACHT

Ontwikkel een platform dat de lokale samenwerking(en) tussen 
onderwijs en bedrijfsleven in Amstelveen viert én versterkt



WAT OPVALT
.  

Amstelveen is een gemeente met veel bedrijvigheid, veel verbondenheid, 
met actieve (ondernemers)verenigingen en hele actieve PO en VO scholen. 
Ieder met een eigen ‘kleur’. Het is een gemeente met ambitie, met mooie, 
creatieve en belangrijke bedrijven. Een gemeente waar scholieren met alle 
branches en sectoren van de arbeidsmarkt kunnen kennismaken.   
Dit gebeurd al regelmatig, maar kan meer bekendheid krijgen. Enerzijds bij 
scholieren en bedrijven, anderzijds kan het onderwijs nog beter in kaart  
hebben wat voor mogelijkheden er (kunnen) zijn voor samenwerking zodat 
studenten betere beroepskeuzes maken. 

Er is veel animo voor onder alle stakeholders om deze verbindingen te 
vieren en te versterken.  

 



VERTREKPUNTEN

Amstelveen is een stad vol bedrijven en scholieren die 
elkaar nóg beter kunnen vinden. Je kunt alleen niet 
volstaan met mooie verhalen. We moeten actief 
(bestaande) initiatieven en partijen onderling koppelen. 
Met elkaar, dat is de kracht van Amstelveen.



Vertrekpunten

Het gaat daarbij om de mensen, het vieren en 
versterken van de verbindingen die er zijn en het 
zichtbaar maken van de vele kansen die 
Amstelveen heeft voor jonge mensen om zich op de 
arbeidsmarkt te oriënteren. Daar mogen we trots op 
zijn. 
  
Daarin richten we ons primair op het faciliteren van 
de onderwijsinstellingen en bedrijven. De scholier is 
daarbij doelgroep én uitgangspunt. 

  



• Een community van overheid, bedrijven en 
onderwijsinstellingen 

• Die energie, enthousiasme en inclusiviteit uitstraalt 
• Waar we samenwerkingen vormen, vieren en 

versterken 
• Gedragen door alle stakeholders 
• Voor de lange termijn 
• Die aansluit op bestaande agenda’s en 

doelstellingen  
• Met één gezamenlijk doel: Jonge mensen op een  

succesvolle manier betere beroepskeuzes laten 
maken

We zien straks:



Welkom bij de





De Amstelveense School is ontstaan uit de wens van 
overheid, onderwijs en ondernemers om hun lokale 

samenwerkingen te vieren en te versterken.  
Het platform is een smeltkroes van mensen uit 

Amstelveen die online en offline samenkomen met één 
gemeenschappelijk doel;  



Jonge mensen betere  
beroepskeuzes laten maken





Via de Amstelveense school leg je nieuwe contacten 
om dat ene schoolproject te ontwikkelen en tot een 

succes te maken, om jouw LOB programma effectief in 
te vullen, om jonge mensen te winnen voor een 
bepaald beroep of sector en ga zo maar door.  





De Amstelveense school draait niet om netwerkborrels 
waar je visitekaartjes uitwisselt, het gaat niet om direct 

commercieel gewin, of om het afvinken van een 
verplichte schoolactiviteit. Het gaat ook niet om het 

vervangen van alle prachtige initiatieven die er al zijn. 



Het draait WEL om het vieren, versterken én creëren 
van relaties tussen onderwijs en bedrijven in onze 

geweldige gemeente. Het gaat WEL om tonen welke 
samenwerkingsprojecten er al zijn. 



agenda experiment samenwerken

een agenda met evenementen 
waar scholen en bedrijven,  
docenten en ondernemers 
leerlingen en vakmensen 

elkaar ontmoeten. 
Hier leren ze van  

elkaar, zetten ze samen  
projecten op en vieren ze 

samenwerkingen.

leerlingen kunnen in het 
kader van hun LOB  

experimenteren met  
beroepen en vakgebieden. 

Bedrijven bieden  
experimenten aan, 

zogenaamde mini stages  
en praktijkopdrachten

Hier is een overzicht van alle  
samenwerkingen te vinden.  

wie is wie, wie doet wat  
en hoe dan?  

Inspiratiebron en een 
kennisbank.



We hebben daarbij allemaal hetzelfde doel



Wij werken samen om jong Amstelveens talent  
betere beroepskeuzes te laten maken.  

Dit is leuk, inspirerend en geweldig om te doen.  
Wel zijn heldere spelregels noodzakelijk om  

De Amstelveense School  
een succes te laten zijn én blijven. 





Lang Leven Leren



PS. Meedoen? Als jij denkt dat je een belangrijk nieuw 
lid van de Amstelveense school bent, dan vinden wij 

dat ook!   
. 


