
> Positieve leerervaring
> Nuttige contacten
> Concrete ideeën voor het  
   eigen werk
> Iets wat je graag doet  
   elders hebben gedaan
> Iets vernieuwends doen  
   in andere organisatie

> Nieuwe kennis/ 
   vaardigheden
> Beter weten wat je  
   goed kan of graag wil
> Reflectie op het eigen  
   functioneren
> Een goed beeld wat het  
   werken in bedrijf of  
   onderwijs inhoudt

>  Een zakelijke relatie
>  Een intensief samen 
    werkingsverband
    tussen bedrijf en school

> Concrete ingang naar  
   een nieuwe baan
> Concrete stap naar  
   een nieuwe loopbaan

pilot

Wat zijn de kosten?

Tot nu toe waren er geen financiële kosten 
voor deelnemers: zowel voor scholen als 
bedrijven met gesloten beurs. De kosten 
voor het organiseren werden gedragen door 
Hybride Docent met steun van OCW en  
Platform Bèta Techniek. Organisaties die nu 
zelf Job Twinning willen gaan opzetten  
zullen eventuele kosten, bijvoorbeeld voor 
een coördinator, zelf moeten betalen.
Neem voor meer informatie contact op via 
info@jobtwinning.nl

Hier geldt: hoe meer je er instopt, hoe meer je er uit krijgt. Opbrengsten links zijn ‘laaghangend fruit’, 
opbrengsten rechts alleen worden alleen behaald als je er zelf veel tijd/energie in steekt. 

Hoeveel tijd ben je aan Job Twinning kwijt?

Een succesvol Job Twinningstraject kost  
gedurende 2-3 maanden minimaal 20-25 
uur. 

Docent Natuurkunde + 
medewerker Siemens

Docent Biologie + 
medewerker Wijkteams 
gemeente Den Haag

Docent Economie + 
medewerker Start Up 
gemeente Den Haag

Docent scheikunde +
medewerker Shell

Docent Maatschappij- 
wetenschappen + 
medewerker GGD

Docent ICT + 
adviseur van de wethouder

Docent Geschiedenis + 
consultant Cap Gemini

 
Aantal afgeronde pilots in 2015:

 
Aantal lopende pilots in 2017

 
- Amsterdam 2 koppels
- Rotterdam   7 koppels
- Eindhoven   2 koppels
  Totaal         11 koppels

 
- Amsterdam   6 koppels
- Rotterdam     3 koppels
- Den Haag    14 koppels
- Gelderland    6 koppels
  Totaal           27 koppels

Factsheet: Job Twinning

Professionals uit het onderwijs en andere sectoren leren van en met elkaar

Aantal koppels naar regio Voorbeelden van succesvolle combinaties

Wat levert Job Twinning op?


