
 
 
Techniek is leuk! Techniek is heel divers én voor iedereen. 
Show Your Talent laat zien dat techniek overal is, veelzijdig is, 
de toekomst is en dat het ontzettend leuk kan zijn. Show Your 
Talent laat leerlingen van het VMBO experimenteren en de 
creativiteit en het plezier ervaren van het samen werken.  

Neem dan contact op met :
Lars van Balen, projectleider

lvanbalen@lmc-vo.nl / 06 30864186

Meedoen met je school of als bedrijf, of 
wil je meer informatie over Show Your Talent? 

Welke school 
wint de eerste 
editie van Show 
Your Talent?

www.techopzuid.nl

Show Your Talent

Techniek is een leuke, diverse studierichting. Techniek gaat over creativiteit, over 
oplossingen bedenken. Dat willen we jongeren laten zien en ervaren met Show Your Talent.  
Nu én in de toekomst liggen de banen in de techniek, in de volle breedte, voor het oprapen. 
Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar technische mensen. De ongekende mogelijkheden 
van techniek willen we meer bekendheid geven, zowel bij de jongeren als bij hun ouders.  
Bedrijfsleven en onderwijs slaan daarom de handen ineen en dagen leerlingen uit in hun 
creativiteit en talent.

Welke groep, welke school, van Zuid komt met de 
beste, mooiste, meest creatieve oplossing?

Dat is waar Show Your Talent over gaat;  in groepen werken aan een echt 
vraagstuk waar een oplossing voor bedacht, ontworpen en uitgevoerd 
moet worden. Van onderzoek naar idee en dan de vertaling naar het 

Jaarlijks wordt het thema van de challenge door één of meerdere bedrijven bepaald, 
waarna in samenwerking met studenten deze uitgewerkt wordt tot een concrete en 
haalbare opdracht.  In leerjaar 1 en 2 kunnen leerlingen van deelnemende scholen aan de 
slag tijdens de Show Your Talent projectweek. Ze worden begeleid door docenten techniek 
en betrokken studenten. Het werk, het proces, de eindpresentaties en de oplossingen van 
alle groepen wordt vastgelegd en gedeeld. De bedrijven blijven betrokken en vormen de 
jury;  zij beoordelen uitgevoerde challenges.

presenteren van het eindproduct. Iedereen uit de onderbouw van VMBO kan meedoen. Een 
uitdagende challenge, mét een competitie-element; welke groep, welke school van Zuid 
komt met de beste, mooiste, meest creatieve oplossing? 


