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Maak een onvergetelijke indruk.
Wil je een sterk employer brand bouwen voor jouw bedrijf om
studenten en jong talent te werven? Dan is een bedrijfsbezoek
organiseren een goede manier om studenten persoonijk te
laten ervaren hoe leuk jouw branche en jouw bedrijf is en hoe
leuk jij en jouw collega's zijn.
Een gastles geven is daarnaast een geweldige kans om
persoonlijk kennis te maken op een onderwijsinstelling met de
studenten die jij wilt bereiken.
Dan is het wel belangrijk dat je de dit goed voorbereid.
Om je te helpen met een goede voorbereiding op een
onvergetelijke gastles of een fantastisch bedrijfsbezoek
schreven wij deze mini-checklist. Zo ben je altijd goed
voorbereid.
Doe er je voordeel mee!
Maarten Brand
Eigenaar Bureau Brand

De jongeren
Heb je een duidelijk beeld van de groep jongeren die je een
gastles gaat geven, of op bezoek krijgt? Wat is de
groepsgrootte, het onderwijsniveau, het leerjaar en het
kennisniveau van de groep?
Is helder welke ambities en doelen in de groep het sterkst
vertegenwoordigd zijn? Willen jongeren vooral
carrieremogelijkheden kennen, vooral inhoudelijke kennis
opdoen, vooral weten wat je voor de samenleving betekend
met jouw bedrijf? Pas jouw verhaal hier op aan!
Zijn er bijzonderheden die handig zijn om te weten? Denk
aan bezoekers met fysieke beperkingen of andere zaken.
Check dit bij de bezoekende partij
De inhoud van het bedrijfsbezoek of de gastles?
Is het duidelijk wat de specifieke vraag is? Wat willen ze
met het bezoek of de gastles bereiken?
Hoe past de gastles of het bedrijfsbezoek in het lesprogramma van de school of in het programma van de
organsiatie? Wordt een relevant thema momenteel
behandeld tijdens de lessen waarop je kunt inspelen?
Welke ideeën heb je over de inhoud en de werkvormen
van het bedrijfsbezoek of de gastles? Spreek af hoe je de
definitieve inhoud met elkaar afstemt.

Verifieer de datum, de contactgegevens, het tijdstip en de
duur van de gastles of het bedrijfsbezoek. Stem goed de
locatie af, geef helder aan wat de parkeermogelijkheden
zijn en geef bij een bedrijfsbezoek aan waar de jongeren
zich kunnen melden. Bevestig dit per e-mail om verwarring
te voorkomen.
Kom je een gastles geven? Spreek af hoe lang van
tevoren je aanwezig bent voor een gastles. Wellicht wil je
zaken klaarzetten. Welke faciliteiten heb je nodig voor jouw
gastles? Denk bijvoorbeeld aan een beamer, computers,
geluidsinstallatie, internet, extra groot lokaal. Check dit
goed, niet alle organisaties hebben de juiste voorzieningen
standaard beschikbaar.
Wat verwacht je van de docent/ begeleider tijdens de
activiteit? Hoe zijn de taken verdeeld?
Wat is belangrijk voor jouw bedrijf rondom het gedrag van
leerlingen? Mogen ze bijv rondlopen, hard praten etc?
Stem dit af.
Specifiek voor bedrijfsbezoeken:
Hoeveel begeleiders zijn er gewenst?
Wat zijn de huisregels en de veiligheidsvoorschriften
van jouw bedrijf?
Welke regels hanteert jouw bedrijf rondom het gebruik
van mobiele telefoons door de leerlingen? Mogen er
foto's en video's gemaakt worden?

Heb je een opdracht die de bezoekers van tevoren moeten
maken? Of vraag je een bepaalde voorbereiding? Stem met
de docent/begeleider af hoe de voorbereidingen met de
jongeren wordt gedaan. De voorbereiding is belangrijk en
geeft meer effect en inhoud aan de activiteit. Hoe kan je
hierop inspelen tijdens de activiteit?
Succes.
Wanneer is de gastles of het bedrijfsbezoek een succes
voor jou?
Wanneer is de gastles of het bedrijfsbezoek voor de
bezoekers een succes?
Stem dit van tevoren af en bevestig dit kort per e-mail aan
elkaar. Zo heb je nooit verwarring over verwachtingen.
Tip: Vraag om een evaluatiemoment achteraf. Het is niet
vanzelsprekend dat een bezoekende partije actief komt evalueren.
Regel dit van tevoren.
Vraag ook de bezoekers na afloop van het bezoek naar hun ervaring

Bonustip: Zorg ervoor dat je écht meerwaarde levert. Een
presentatie over jouw bedrijf en wat pennetjes uitdelen is niet
genoeg. Jij bent als bedrijf de kandidaat, gedraag je ook zo!
Zorg bijvoorbeeld voor een solliciatietraining in de klas (kun je
meteen de topkandidaten uitnodigen voor een vervolggesprek).
Of maak van het berijfsbezoek een gezellig event. Zo geef je
studenten meerwaarde. Je moest eens weten hoe onderscheidend je
daarmee bent!

Wie nu jong talent zoekt heeft het lastig.
Dan wil je voorkomen dat studenten jouw
bedrijf niet kennen of onaantrekkelijk vinden.
Investeer op tijd in die verbinding met
onvergetelijke gastlessen en bedrijfsbezoeken.
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tip: abonneer je op onze gratis tips!
Dat is alvast een tip :)
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