
Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongeren hun vakmanschap. 
Met volop aandacht voor teamwork, initiatief nemen, presenteren  
en klantcontact. Deze 21st century skills vormen het fundament  

van het programma. Als een bedrijf in het klein werken de jongeren 
samen aan een mooi eindproduct voor een landelijke opdrachtgever, 

zoals het Rode Kruis. 

HET VERNIEUWDE VAKKANJERS

Meer weten?
Ontdek Vakkanjers op vakkanjers.nl of neem contact op met  
Emmy van Montfoort via e.vanmontfoort@vakkanjers.nl of 0348 - 744 220.

VAKMANSCHAP!
ONTDEK JE 

Support van start tot finish
Vakkanjers past naadloos in het curriculum en scholen kunnen er verschillende eind termen 
mee afdekken. Docenten spelen in de nieuwe opzet van het Vakkanjerprogramma een 
belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van 21st century skills van hun leerlingen. 
Hierin krijgen ze van start tot finish ondersteuning. Ook LOB is een onderdeel van Vak-
kanjers, zodat leerlingen zich nog beter kunnen orië nteren op hun toekomst. Deelname is 
kosteloos. Kijk voor meer info op www.vakkanjers.nl. 



HET VAKMANSCHAP VAN DE TOEKOMST BEGINT VANDAAG

Ideeën bedenken. Samenwerken. Onderzoeken. Plannen. Maken. Presenteren. Met Vakkanjers  
werken leerlingen samen aan uitdagende opdrachten met techniek als uitgangspunt.  
Onderweg ontdekken ze hun vakmanschap en werken ze aan waardevolle vaardigheden.  
Er is een programma voor elk leerjaar:

Vakkanjer Scout (1 vmbo)
Vakkanjer Scout is dé uitvindwedstrijd voor elke eerste jaars vmbo. Duizenden deelnemers 
bedenken slimme oplossingen voor een landelijke opdrachtgever of gaan aan de slag met een 
ander goed idee. De leerlingen worden op weg geholpen met een inspiratieles, waarna ze met 
hun vinding online stemmen kunnen verzamelen. De schoolwinnaars maken hun idee werkelijk-
heid tijdens de maakdagen bij fablabs in de regio en de winnaars van de regiofinales ontmoeten 
elkaar op de landelijke finale.

Vakkanjer Explorer (2+3 vmbo)
Als Vakkanjer Explorer bedenken leerlingen slimme technische oplossingen in teamverband. 
Tijdens de opdrachten worden de leerlingen ondersteund door een online lesprogramma.  
Een eindevent is het sluitstuk van de schoolwedstrijd: de winnaars gaan door naar de  
landelijke finale.

1
VMBO

SCOUT

4.500
DEELNEMERS

80
SCHOLEN

2+3
VMBO

EXPLORER

1.050
DEELNEMERS

20
SCHOLEN

MBO

NAVIGATOR

40
DEELNEMERS

5
SCHOLEN

3+4
VMBO

PIONEER

175
DEELNEMERS

16
SCHOLEN

PIE

BIJNA 2.000 IDEEËN VOOR 
OPDRACHTGEVER HET RODE KRUIS

Vakkanjer Pioneer (3+4 vmbo)
Bedenken en bouwen voor de vakmensen van morgen. Als Vakkanjer Pioneer werken leerlingen 
aan spannende opdrachten. De deel nemers budgetteren, plannen, verdelen taken en maken 
hun prototypes helemaal zelf. Onderweg krijgen ze support van een mentor uit het bedrijfsleven 
en gaan ze op bedrijfsbezoek om kennis te maken met de praktijk. Tijdens speciale workshops 
werken ze aan hun 21st century skills. De winnaars van de regiofinales strijden om de hoofdprijs 
op de landelijke finale.

Vakkanjer Navigator (mbo)
Als een bedrijf in het klein onderzoeken de teams oplossingen voor de opdrachtgever en door-
lopen vervolgens alle fases in het ontwikkelingsproces. Van eerste ontwerp tot budgettering, 
van planning tot prototype. Ze worden begeleid door een vakman uit het bedrijfsleven en er is 
veel aandacht voor klantcontacten. Door mee te doen bewijzen ze over de juiste vaardigheden 
te beschikken en dat geeft hen een voorsprong op de arbeidsmarkt. Op de landelijke finale 
wordt de winnaar bekend gemaakt.


