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INFORMATIE en RESERVERING 

Marc Theunis 

Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw 

p/a Sint Martensstraat 26 3910 Neerpelt 

Tel.:  0474 236 480 

e-mail: info@industrieonderwijs.be 

Op zoek naar  

technisch geschoold personeel? 

 

Kom dan rechtstreeks in contact met 

uw toekomstige werknemers. 
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PERSONEELSADVERTENTIES VIA SMARTSCHOOL  

BEREIKEN 

TECHNISCH GESCHOOLDE LEERLINGEN IN NOORD-LIMBURG 

Alle technische scholen in Noord-Limburg hebben Smartschool als communicatieplatform. 

Leerkrachten en directies verspreiden informatie over activiteiten en resultaten van de leerlingen. 

Dagelijks consulteren leerlingen en hun ouders Smartschool. 

Smartschool is dus het platform om met technisch geschoolde leerlingen en hun ouders in contact te 

komen, om uw bedrijf voor te stellen en om uw personeelsadvertenties te plaatsen. 

 

Daarom geven de scholen Provil Lommel, TISM Bree, VOX Pelt en WICO-campus TIO Overpelt u de 

mogelijkheid om op dit platform te adverteren. Hierdoor bereikt u de leerlingen van het technisch 

onderwijs in Noord-Limburg. 

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw coördineert deze actie. Dus u heeft maar één 

aanspreekpunt voor de 4 technische scholen in Noord-Limburg. 

 

Waarom doen wij dit? 

In de eerste plaats geven wij  u hiermee een forum om uw bedrijf voor te stellen en geschikt personeel 

te vinden. 

Het Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw (KIO) kan met deze opbrengst de scholen een 

performante applicatie aanbieden die hen bijstaat beter te werken aan die competenties die voor u en 

uw bedrijf belangrijk zijn. Deze applicatie noemen we het EBC-tool.  

Dus een win-win voor uw bedrijf én voor de scholen. 

 

Hierna vindt u een overzicht van de mogelijkheden. 

Wij hebben een interessant tarief uitgewerkt.  

 

Dit zijn de mogelijkheden: 

- Op de openingspagina van Smartschool een banner met de voorstelling van uw bedrijf (met link 

naar video of PDF).  

- Voorstelling bedrijf met link naar een document of website of een videofilmpje op vacaturenieuws  

- Uw personeelsadvertentie met link naar pdf met meer info op vacaturenieuws  

 

Alle leerlingen, hun ouders van 6° jaar technieken en 7° jaar krijgen een bericht dat uw informatie 

op Smartschool staat. 

 

 

 Hierna vindt u meer informatie over deze mogelijkheden. 
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1. Op deze openingspagina banner voorstelling van het bedrijf   

        
      ** De lay-out van de schermen kunnen per school verschillen. 

Aard Plaats Tarief* 

  2 weken 

Presentatie van bedrijf Openingspagina smartschool € 385 

     * KIO vzw is vrijgesteld van BTW  

2. Voorstelling bedrijf met link naar een document of website op vacaturenieuws. Alle leerlingen en hun 

ouders krijgen een berichtje van dit nieuws en kunnen doorlinken naar uw voorstelling of 

personeelsadvertentie 

                
 ** De lay-out van de schermen kunnen per school verschillen. 

 

 

 

* KIO vzw is vrijgesteld van BTW  

 

Aard Plaats Tarief* 

  1 mnd 

Presentatie van bedrijf Plaats vacaturenieuws verwijzing 
naar PDF of videofilmpje 

 
€ 200 
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3. Personeelsadvertentie (korte voorstelling van bedrijf met trigger over de personeelsadvertentie: max. 

3-tal regels) met link naar pdf met meer info op vacaturenieuws 

                        

 

** De lay-out van de schermen kunnen per school verschillen. 

                           

 

Aard Plaats Tarief* 

  1 mnd 

Personeelsadvertentie Bij vacaturenieuws 
Per advertentie  

 
€ 200 

* KIO vzw is vrijgesteld van BTW   
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4. Om het aantrekkelijker te maken voor de leerlingen zal er informatie worden voorzien over hoe 

solliciteren bij voorbeeld.

 
** De lay-out van de schermen kunnen per school verschillen. 

 

5. De leerlingen/ouders/leerkrachten krijgen automatisch een melding dat uw personeelsadvertentie of 

bedrijfsvoorstelling is geplaatst op Smartschool. 

               

** De lay-out van de schermen kunnen per school verschillen. 

 

6. De advertenties kunnen in een bepaalde periode gepubliceerd worden. Deze periode bepaalt u. 

U kunt het ganse schooljaar een advertentie of bedrijfsvoorstelling plaatsen. Zoals we hierna aanhalen 

is het best meerdere keren op een jaar in contact te komen met de doelgroep. 

De meest interessante periodes: 

- voor presentatie van het bedrijf:  september - oktober bv in combinatie met stage aanbod 

april – mei en vervolgens mei- juni een personeelsadvertentie 

mei - juni bv in combinatie met personeelsadvertenties 

- voor personeelsadvertenties: mei – juni  
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WAT BRENGT U AAN? 

- Voorstelling van bedrijf:  

presentatie-video: < 100MB of  

een youtube-filmpje of een link naar een filmpje op uw website 

PDF en/of link naar de website van het bedrijf  

- De vacature zelf:  

document in PDF (maximaal 1 pg.) 

- Samenvatting van de vacature (vb. zit plannen en organiseren in je bloed …… zie voorbeeld 

hierboven…) altijd bijvoegen bij personeelsadvertenties 

- Periode waarin u wilt publiceren  

Verplichte vermelding in de advertentie dat de vacature enkel geldt voor leerlingen technieken  

6° jaar of voor leerlingen van het 7° jaar 

INFORMATIE en RESERVERING 

Marc Theunis  - 

Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw 

p/a Sint Martensstraat 26 3910 Neerpelt 

Tel.:  0474 236 480 

e-mail: info@industrieonderwijs.be 

 

WAT KAN U NOG MEER DOEN OM TECHNISCHE AFGESTUDEERDEN AAN TE TREKKEN ? 
 

Er is een te krap aanbod aan afgestudeerden in technische richtingen. Veel bedrijven ervaren dit.  
De leerlingen die willen, hebben zo wie zo snel een baan. 
Het komt er dus op neer om op diverse manieren in contact te komen (te blijven) met hen.  
Een advertentie plaatsen is één mogelijkheid.  
Maar stages aanbieden is zeker ook te overwegen. 
Als uw bedrijf een leerling opleidt of een stage voorziet, zal het voor u iets gemakkelijker zijn die leerling te 
overhalen om bij u te komen werken. 
Best plant u een continue proces van contacten. 
Enkele voorbeelden van acties gespreid over het schooljaar:  

1. Voorstelling van bedrijf op de voorpagina van smartschool, iets later een voorstelling op pagina van 
personeelsadvertenties, einde juni personeelsadvertenties 

2. een stageplaats aanbieden, een voorstelling van het bedrijf op de voorpagina van smartschool, 
bedrijfsbezoek organiseren voor leerlingen, een technische opleiding voor leerkrachten organiseren, 
advertenties plaatsen op smartschool.  

 

HELPEN AAN EEN GROTERE INSTROOM IN HET TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS 
 

voelt u zich geroepen om samen met KIO en de scholen te ijveren voor een grotere instroom van leerlingen in 

het technisch en beroepsonderwijs? 

Neem dan gerust contact op met  

Marc Theunis  - Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw 

mailto:info@industrieonderwijs.be

