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BGT Talent Event 
Hotspot Canisius

Huyerenseweg 1, 7651 LR Tubbergen

1. Dani autobedrijven
2. Technologie & Zorg Academie
3. Landbouwmechanisatie Niemeijer
4. Moes Infra BV
5. Hemmer Groen
6. SportService Tubbergen
7. Fysiotherapie Uniek
    Fyon fysiotherapie
8. Descotech
9. TDI techniek
10. Gast Tweewielers
11. Lucas IT

12. Weusthuis Makelaardij
13. Rabobank
14. Kinderopvang De Boerderij
      De Kinderkroon
      Kinderopvang Bambino
      Kinderdagverblijf De Kikkerpoel
      Kinderopvang ‘t Beuntje 
      Kinderopvang Columbus Junior
15. Zorggroep St Maarten, de Eeshof
16. Zorgaccent wijkverpleegkundige
17. Aveleijn

18. Natasja’s Hairstudio
      Studio Haarstijl
      Salon Très Jolie
      By Kell 
19. Mela Mooi
20. B&K bouw
21. Metselbedrijf Gebr. Oude Breuil 
22. SMEOT
23. BAVO opleidingen
24. Techniekhuis Twente
25. Baan Brekend Leren

OOM streeft naar beter opgeleid personeel, een grotere 
instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago van 
de sector metaalbewerking. Daarom geven we voorlichting 
en advies over scholing, dragen we bij aan de kosten 
daarvan en ondersteunen we promotieactiviteiten.

Businessplan OOM
2016 – 2020

Hazerswoude-Dorp
September 2015

Voor een 
duurzame en 
effectieve 
versterking 
van het 
vakmanschap
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BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? vrvr zaza zozo

1.

Je ervaart wat er komt kijken bij het onderhoud van auto’s, 
zoals hoe werkt een motor of een versnellingsbak. Ook zie je 
hoe je met een computer de auto kunt uitlezen. De mensen 
die hier werken zijn gek op het sleutelen aan auto’s.

xx x

2.

Hier kun je ervaren hoe nieuwe technieken worden toege-
past in de zorg. Bijvoorbeeld hoe werkt een zorgrobot? De 
verpleegkundigen van zorgaccent zullen je hier van alles over 
vertellen.

x x x

3.

Hier komen de grote machines in beeld. Wil je iets doen met 
landbouwmechanisatie dan ben je hier op de goede plek. 
Je kunt bijvoorbeeld zien hoe een grote tractor of shovel in 
elkaar zit en je mag zelfs in de cabine zitten.

x x x

4.
Wat is nou precies infratechnologie? Hier kun je ervaren hoe 
het is om te werken met machines die gebruikt worden bij 
het aanleggen van straten, riolering enzovoorts.  

x x x

5.

Bij dit hoveniersbedrijf ben je helemaal op de goede plek als je 
iets hebt met groen. Je kunt hierbij denken aan het aanleggen 
maar ook het onderhouden van tuinen bij particulieren en of 
bedrijven.

x x x

6.

Het verzorgen van sportlessen en zwemlessen en het organi-
seren van activiteiten in de vakanties. SportService Tubber-
gen geeft jullie een kijkje in wat hier allemaal bij komt kijken.  
* Vrijdag tot 17:00 uur aanwezig

x * x

7.

Je hebt vast wel eens gehoord van een fysiotherapeut maar 
wat doen zij nou precies. Dat kun je te weten komen in de 
gymzaal van Canisius. De twee fysiotherapie praktijken laten 
je zien en ervaren hoe het is om een fietstest, een sprongtest 
en een mobiliteitstest te doen. 

x

x

8.

Descotech is een metaalbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
bouwen van apparaten. Deze apparaten worden gebruikt 
om het werk van mensen over te nemen of eenvoudiger te 
maken. Zij laten jullie zien wat hier allemaal bij komt kijken en 
wat je hier in de toekomst mee kunt.

x x

9.

Alles wat met installatietechniek heeft te maken kun je 
hier zelf proberen. Bijvoorbeeld kun je leren hoe je een kraan 
aansluit of hoe een meterkast in elkaar zit. Ben je een beetje 
technisch dan is dit echt iets voor jou.

x x x

10.

Bijna iedereen heeft wel een fiets maar je ziet tegenwoordig 
wel dat er steeds meer techniek bij komt kijken. Denk maar 
aan al die elektrische fietsen met zelfs een eigen computer. 
Gast Tweewielers laat je zien wat hier allemaal bij komt 
kijken.

x x
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BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? vrvr zaza zozo

11.

Dit ICT bedrijf is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft 
met automatisering, Cloud computing, webdesign, telecom, 
audiovisuele oplossingen, printing en online marketing. Door 
middel van een quiz nemen ze jou mee in de wereld van ICT.

x

12.

Wat komt er allemaal kijken bij het vak van makelaar. Je 
komt daar achter door het spelen van een spel en dan zie je al 
heel snel dat dit veel meer is dan je zou verwachten, ben je al 
nieuwsgierig?

x x x

13.

Bij een bank kun je van alles regelen wat te maken heeft met 
geld . Je kunt hierbij denken aan een lopende rekening, een 
spaarrekening maar ook aan het afsluiten van een hypotheek 
voor het kopen van een huis. Best wel belangrijk dus.

x x

14.

De kinderopvang locaties in de gemeente laten zien wat er 
allemaal komt kijken bij het werken met baby’s en kleine kin-
deren. Je mag hierbij zelf ook aan de slag met bijvoorbeeld een 
baby verschonen maar je kunt ook gaan uitzoeken welk soort 
speelgoed het beste past bij welke kinderen en leeftijd.

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

15.

Welke hulpmiddelen heb je nodig voor als je ouder wordt? Je 
kunt hierbij denken aan een rolstoel of rollator en waar moet 
zo’n apparaat eigenlijk aan voldoen. Ook kun je zelf ervaren 
hoe je jouw geheugen kunt trainen als je ouder wordt.

x

16.

Mensen blijven als ze ouder worden steeds vaker thuis wonen 
en worden dan begeleid door medewerkers die werkzaam zijn 
in de wijkverpleging. Je kunt hierbij in gesprek met stagiaires 
die bezig zijn met de opleiding tot wijkverpleegkundige.

x x x

17.

Op de locatie Samenwerk worden mensen  met een verstan-
delijke beperking begeleid om arbeidsmatig bezig te zijn. Je 
kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bakken van een cake 
of het inpakken van spullen. Ze laten jullie vol trots zien hoe ze 
dat doen.

x x

BGT Talent Event 
Hotspot Canisius



BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? vrvr zaza zozo

18.

Alle kapsalons samen leren jou om allerlei verschillende haar-
creaties te maken. Bijvoorbeeld invlechten, rolletjes zetten, 
krullen maken of misschien wil je juist jouw eigen haar wel 
laten doen. Het kan allemaal.

x x x

x x x

Haar
STIJL

x x x

x x x

19.

Wil je even verwend worden dan kun je bij de schoonheids-
specialiste jouw handen of voeten laten masseren maar ook 
wordt er aandacht besteed aan gezichtsverzorging. Dus wie 
weet krijg je wel een aantal handige tips.

x

20.
Heb je interesse of vind je het leuk om iets te doen in de bouw 
dan is dit jouw kans. B&K laat je zien wat er allemaal komt kij-
ken bij het bouwen van een huis en dat is meer dan je denkt.

x

21.

Hier leer je van alles wat te maken heeft met het metselen 
van bijvoorbeeld een muur of het maken van een boog voor 
boven een ronde deur. En het mooie is dat je zelfs de kans 
krijgt om zelf een stukje te metselen.

x x

22.

SMEOT is een opleiding waarbij je van alles leert dat te maken 
heeft met metaal en industriële automatisering. Met behulp 
van een echte robot laten ze zien wat je hiermee allemaal 
kunt en dat is veel .......

x x x

23.

Als je in de toekomst veilig wilt werken dan heb je hiervoor 
verschillende certificaten nodig. BAVO is het bedrijf dat er-
voor zorgt dat werknemers deze certificaten ook echt kunnen 
krijgen. Maar je kunt hier nog meer leren, bijvoorbeeld hoe kan 
ik veilig op een heftruck rijden. Van alles te zien en leren dus.

x x x

24.

Een mooi huis is fijn maar je hebt hiervoor natuurlijk ook 
mensen nodig die dit huis gaan onderhouden. Een schilder is 
hierbij onmisbaar en een beroep waar veel vraag naar is. Heb 
je interesse dan kun je hier dus aan je trekken komen.

x x

25.

Baanbrekend leren helpt leerlingen met het maken van keu-
zes binnen technische beroepen. Je kunt hier zelf ervaren hoe 
het is om met een drone te vliegen maar krijgt ook informatie 
over hoe belangrijk techniek is.

x x x
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