
VAKKANJERS

Innovatiewedstrijd voor  
leerlingen uit groep 7 en 8

Brengt innovatie tot leven!

Draag bij aan het  
enthou siasmeren van 
jongeren voor een  
baan in de techniek  
en technologie!

Doe mee met  
je bedrijf en  
geef een gastles!

CHALLENGE
INNOVATION 



Vakkanjer Junior is een innovatiewedstrijd voor leerlingen uit groep 7 en 8 van 
het primair onderwijs. In een interactieve gastles van twee uur gaan we met 
de klas aan de slag. Een gastdocent van een bedrijf uit de buurt vertelt over 
de uitdagingen waar zij voor staan. Dan begint de challenge en wordt de klas 
uitgedaagd om innovatieve ideeën te bedenken voor het bedrijf of ze gaan aan 
de slag met een ander goed idee. Dit idee presenteren ze in een pitchvideo die 
tijdens de les wordt opgenomen.

Vakkanjer Junior
Innovation challenge

‘ Met Vakkanjers werken scholen en 
bedrijven samen aan de vakmensen 
van de toekomst’

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun 
vakmanschap met Vakkanjers. Met een echte 
uitdaging uit het bedrijfsleven dagen we leerlingen 
uit innovatieve ideeën te ontwikkelen en 
oplossingen te bedenken. Een opdracht waarmee 
leerlingen waardevolle stappen kunnen zetten in 
hun ontwikkeling.

Wat vragen wij van jou als bedrijf:
»  Het geven van een gastles van 2 uur waarbij je 

leerlingen uitgedaagt om nieuwe innovaties te 
bedenken voor een probleemstelling uit jouw bedrijf

»  Het bekijken van de pitches en het kiezen van 
een klassenwinnaar die doorgaat in de challenge

 
Wat bieden wij jou als bedrijf:
»  Samenwerking met een school uit jouw regio
»  Begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering  

van de gastles (co-productie)

»  De mogelijkheid om als bedrijf een positieve bijdrage 
te leveren aan Wetenschap & Techniek onderwijs

»  Een nieuwe enthousiaste omgeving vol frisse 
ideeën en een open blik.



Vakkanjer Junior
Innovation challenge Tijdens de gastles: Het vervolg:

GASTSPREKER
Een gastspreker uit het 
bedrijfsleven komt de klas in en 
vertelt in één les van twee uur 
over de uitdagingen waar zij  
voor staan.

BRAINSTORM
In groepjes gaan de leerlingen 
aan de slag met een innovatief 
idee voor het bedrijf of met een 
ander goed idee.

PITCHEN
Wat maakt het idee uniek?  
De leerlingen maken een 
pitchvideo.

DELEN
De leerlingen maken een online 
profiel waarop hun idee en video 
wordt gedeeld.

KLASSENWINNAAR
De gastdocent kiest binnen twee 
weken de klassenwinnaar.
Binnen 14 dagen na les

HALVE FINALE
De 9 beste ideeën worden 
gekozen en uitgenodigd voor de 
halve finale.
12 maart 2020

STEMMEN
Er mag gestemd worden op de 
overige klassenwinnaars voor 
een laatste plek in de finale, de 
wildcard.
13 maart t/m 31 maart 

FINALE
De jury beoordeelt de  
10 beste ideeën tijdens de 
landelijke finale.
17 april 2020
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Junior in  
acht stappen
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Over Vakkanjers 
Vakkanjers is een programma van Jet-Net & TechNet, 
ontstaan uit een initiatief van technische sectoren 
om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met 
Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en 
mbo’ers hun vakmanschap al sinds 1999. Vakkanjers is 
een educatief programma waarin leerlingen van het vmbo 
en mbo een oplossing bedenken voor een technisch 
vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van realistische 
opdrachten voor een échte opdrachtgever.

Vakkanjers omvat vijf projecten in een doorlopende lijn. 
Vanaf groep 7 primair onderwijs, leerlingen uit het eerste 
jaar vmbo tot en met het mbo. De leerlingen ontwikkelen 
naast technisch vakmanschap ook 21st century skills 
als initiatief nemen, probleem oplossen, teamwork en 
klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een 
streepje voor op de arbeidsmarkt.

Meedoen met je bedrijf? 
Meld je dan snel aan!

Deelname is kosteloos. Wil je meedoen?  
Kijk op www.vakkanjers.nl/junior of  

stuur een e-mail naar info@vakkanjers.nl

Vakkanjers
Postbus 14004  
3508 SB Utrecht

T   085 051 0620
E   info@vakkanjers.nl  
W  vakkanjers.nl

Volg Vakkanjers op: 

 youtube.com/vakkanjers

 instagram.com/vakkanjers

een programma van: 


