Slot Schaesberg nodigt u uit voor:
- deelname aan een Lerend Netwerk event,
- het bezoeken / deelnemen aan een Vakmanschapsbeurs,
- het bezoeken van het Internationale Smedenfestival.
Slot Schaesberg organiseert, samen met het Nederlands Gilde van Kunst-, Sieren Restauratiesmeden (NGK):
- op 11 mei een Lerend Netwerk event;
- op 11 en 12 mei
o een Vakmanschapsbeurs met als thema smeden
o het Internationale Smedenfestival.
Tijdens het Lerend Netwerk event wil Slot Schaesberg overheden, opleidingen en bedrijven bij elkaar
brengen, om samen een netwerk te vormen. Dit netwerk moet er voor zorgen dat in de toekomst
voldoende leerlingen kiezen voor een ambachtsopleiding en dat er voor die leerlingen voldoende
leer- en werkplekken beschikbaar zijn.
De Vakmanschapsbeurs heeft als doel om mensen (leerlingen/studenten en werkzoekenden) te
motiveren om een ambacht als opleiding of vak te kiezen.
Slot Schaesberg nodigt u uit om uw organisatie op de Vakmanschapsbeurs te presenteren middels
posters of een informatiestand.
Wij stellen tijdens de beurs stands beschikbaar, waarin u uw organisatie/ opleiding kunt presenteren
aan de doelgroepen (i) jongeren, (ii) werkzoekenden of (iii) mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, die zich oriënteren op een opleiding of werk in een ambacht en aan de overige
bezoekers.
Slot Schaesberg nodigt u uit om tijdens het Lerend Netwerk event een intentieovereenkomst met
haar te ondertekenen waarmee u het belang van goede ambachtsopleidingen onderstreept en de
intentie uitspreekt om leerlingen beschikbaar te stellen voor leer- en werkplekken die Slot
Schaesberg beschikbaar stelt.

Het programma van beide dagen:
11 mei
09.00 ontvangst gasten
10.00 officiële opening Vakmanschapsbeurs en Smedenfestival
11.00 Lerend Netwerk event
11.30 netwerken en voor belanghebbenden het ondertekenen van een intentieovereenkomst
12.30 lunch
13.30 gelegenheid om beurs en festival te bezoeken
17.00 sluiting beurs en festival
12 mei
10.00 opening Vakmanschapsbeurs en Smedenfestival
17.00 sluiting beurs en festival
Na aanmelding en het verstrekken van de gevraagde gegevens, ontvangt u per e-mail een gratis
toegangsbewijs.
Aanmelden kan door op onderstaande link te klikken of door de link naar uw browser te kopiëren.
www.slotschaesberg.nl/vakmanschapsbeurs

Toelichting:
Het Interreg project Revivak (Revival Vakmanschap) is gericht op het stimuleren van vakmanschap.
Het belangrijkste doel van Revivak is het ontwikkelen van een Lerend Netwerk dat bestaat uit een
regionale ketenstructuur waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodanig samen werken dat er
in de toekomst voldoende vakmanschapsleerlingen beschikbaar zijn en dat die kunnen beschikken
over voldoende leer- en werkplekken.
Revivak richt zich op de doelgroepen (i) jongeren, (ii) werkzoekenden en (iii) mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
Project Revivak is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

