Presentatiemateriaal

Netwerkkoffer

Knikkerbak

Modulaire beursstand

Gastlessen
op maat

Trainen
gastdocenten

BEURZEN EN
EVENEMENTEN

Pool gastdocenten

GASTLESSEN

Programma op maat

EXCURSIES

wat IS watt?

Productiespel

Bibberspiraal

Storingenspel

Merchandise

Actuele specials

Magazines

Overzichtsfolder

Techniekposters

• Het bedenken en ontwikkelen van
inspirerende ontmoetingen tussen
jongeren en energiebedrijven, via diverse
activiteiten (bijv. beurzen, excursies,
gastlessen, techniekdagen) en middelen
(bijv. lesmateriaal, games, nieuwsbrieven).
• Een sterke infrastructuur en organisatie van
de activiteiten en middelen, waarmee
energiebedrijven zich op een positieve manier
aan jongeren op verschillende niveaus (vmbo,
havo, vwo, mbo) via het onderwijs presenteren.
• Het opbouwen en onderhouden van een
duurzaam netwerk van scholen/docenten/
decanen, samenwerkingspartners en
energiebedrijven.

Les- en voorlichtingsmateriaal
Flyers

Lesmateriaal

Beroepenboekjes

Games

Diverse excursielocaties

Busvervoer

Actuele
artikelen

Excursie aanvragen

WEBSITE
Online interactieve
energieketen

Interactieve
energieketen

Opleidingenposter

Nieuwsbrief
1.500 docenten/decanen

Presentatie
van bedrijven

Opleidingenoverzicht

Aanbod les- en
voorlichtingsmateriaal

Gastles aanvragen

WATT? in middelen
Website:
o Actuele artikelen
o Opleidingenoverzicht
o Excursie aanvragen
o Gastles aanvragen
o Aanbod les- en voorlichtingsmateriaal
o Interactieve energieketen
o Beroepenoverzicht
o Stage/leerwerkplekken
o Presentatie bedrijven
o Kalender met open dagen scholen
o Onderhoud website,
waaronder domeinregistratie en
hosting
Gastlessen:
o Gastlessen op maat
o Pool gastdocenten
o Trainen gastdocenten
Excursies:
o Diverse excursielocaties
o Programma op maat
o Busvervoer

Beurzen en evenementen:
Modulaire stand met:
o Storingenspel
o Bibberspiraal
o Productiespel
o Knikkerbak
o Netwerkkoffer
o Stand wanden
o Folderkast
o Vloertegels
o Informatiebalie
o Folderrekken
o Straatlantaarnpaal
o Banners
o Kaartenmolen
o Flyers
o Freecards
o Tassen
o Opstelling Stoommachine
o Opstelling Biovergister
o Model Van stoom naar stroom
o Model Energy Trike (auto op zonne-energie)
o Dwarsdoorsnede middenspanningskabel
o Dwarsdoorsnede hoogspanningskabel
o Dwarsdoorsnede zee-hoogspanningskabel
o Kabelmof
o Zonnepanelen met meters
o Windturbines

Les- en voorlichtingsmateriaal:
o Magazine vmbo
o Magazine mbo
o Magazine havo/vwo
o Beroepenboekje mbo
o Beroepenboekje hbo/wo
o Lespakket Duurzame energie in de klas
o Lespakket Van stoom naar stroom
o Lespakket Energie in jouw wijk
o Lespakket Biogas als brandstof
o Special Afval: bron van energie
o Special Duurzame energienetwerken
o Game (iPad/iPhone) Energie in jouw wijk
o Online interactieve energieketen
o Techniekposter kerncentrale
o Techniekposter steenkoolcentrale
o Techniekposter transformatorhuisje
o Techniekposter meterkast
o Techniekposter meetwagen
o Techniekposter infraroodmeter
o Techniekposter biovergistingsinstallatie
o Techniekposter gas- en elektriciteitsnetwerk in een woonwijk
o Opleidingenposter

Effect

Precruitment

Influencers

Van slechts 4% aandacht voor de
energiesector in de klas in 2004,
naar meer dan 70% aandacht nu.

Krachtig gezamenlijk
pre-wervingsprogramma
van energiebedrijven.

Docenten, decanen en ouders zijn de
belangrijkste beïnvloeders in de studieen beroepskeuze van jongeren.

Uitvoering: DST – het experience bureau 				

Opdrachtgevers: O&O fondsen PLb, NWb en GEO

