
Op een leuke manier
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen?
Investeer nu in structureel techniekonderwijs 
voor jonge kinderen en sponsor een basisschool 
bij u in de buurt! Maak uw basisschool blij 
met ‘De Techniek Torens’!



De Techniek Torens
Techniek in het basisonderwijs
De Techniek Torens is het meest complete en uitdagende 
lesconcept voor techniek in het basisonderwijs:

• Kerndoelendekkend voor techniek;
• Kant-en-klaar: alle materialen, leskisten en les-

beschrijvingen in een aantrekkelijk opbergmeubel;
• Zelfstandig werken in groepjes;
• Veel doen en zelf maken!
• Zeer laagdrempelig voor de leerkracht;
• Inpasbaar in iedere basisschool.

1 op de 3 basisscholen
Een kwart van de basisscholen in Nederland werkt al 
met De Techniek Torens. Dat zijn al meer dan 2700 
basisscholen! Kijk op www.creativekidsconcepts.com/
detechniektorens voor een impressie! 

Film over De Techniek Torens
Bekijk op onze website in een paar minuten de uitleg 
over het lesconcept.in een gemakkelijk fi lmpje.

Op zoek naar sponsors
Uit een recent onderzoek blijkt dat er nog veel scholen 
graag met De Techniek Torens zouden willen werken, 
maar fi nanciele steun nodig hebben om De Techniek 
Torens te kunnen aanschaffen. Wordt u de held van de 
school?



Maatschappelijk verantwoord

  U helpt een basisschool bij u in de buurt met 
het opstarten van structureel en schoolbreed 
techniekonderwijs voor groep 1 t/m 8.

  Door deze sponsoring gaan regionaal veel kinderen 
en leerkrachten aan de slag met uitdagende 
technieklessen waarin veel constructie-, bouw- en 
doe-opdrachten verwerkt zijn, zoals: metselen, 
bouwen, timmeren, zagen, constructies, 
verbindingen, verbanden en infra. 

  U sponsort de basisschool met De Techniek Torens 
als onderdeel van uw beleid met betrekking tot 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

  U krijgt een speciale sponsornaamsvermelding (met 
uw logo) op De Techniek Torens die u sponsort. 

  De Techniek Torens is een concreet 
sponsoritem dat blijvend zichtbaar is in de school 
voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders.

  U besteedt uw advertentiegeld op een unieke en 
originele manier! Met een langdurig effect. 

  U promoot techniek bij u in de regio. Er is (ook 
in de toekomst) veel behoefte aan goed 
geschoolde en gemotiveerde mensen in 
de bouw en infra. 

Klokhuis Bouwt Projectpakket
De makers van De Techniek Torens hebben in 
samenwerking met het televisieprogramma Het Klokhuis 
‘Het Klokhuis Bouwt Projectpakket’ ontwikkeld. 

Het pakket bestaat uit drie uitgebreide lesprojecten die 
helemaal over bouwen gaan:
• Een project voor groep 3 en 4; 
• Een project voor groep 5 en 6; 
• Een project voor groep 7 en 8.

In ieder projectuur bekijken de leerlingen 
van de basisschool eerst een speciale 

afl evering van ‘Het Klokhuis Bouwt 
Het KlokHUIS’. Daarna gaan ze zelf 
aan de slag met de bouwleskisten. 

De kinderen maken multimediaal 
kennis met het gehele bouwproces; 
van ontwerp, sonderen, funderen tot 
de uiteindelijke afbouw en oplevering. 

Wat is mijn Bouwend Nederland 
ledenvoordeel?

  Als lid van Bouwend Nederland kunt u extra 
een gratis ‘Klokhuis Bouwt Projectpakket’ 
(t.w.v. €550,= excl. btw) bij De Techniek 
Torens aan de basisschool cadeau geven. 

  Op de door u gesponsorde Techniek Torens 
wordt gratis een sponsorbordje met uw 
logo bevestigd waarop u wordt vermeld.

Wist u dat Bouwend Nederland de 
hoofdsponsor is van ‘Het Klokhuis 
Bouwt Projectpakket’?

Waarom De Techniek Torens sponsoren?



Welke basisschool kies ik?
Op www.techniektorens.nl staat een lijst (‘mix & match 
sponsorlijst’) met scholen die graag gesponsord willen 
worden. Maar mogelijk heeft u zelf een basisschool 
op het oog die niet op deze lijst staat. Misschien de 
school van uw (klein)kinderen of van de kinderen 
van uw medewerker(s)? Als die basisschool van uw 
sponsoraanbod gebruik wil maken, kan dat natuurlijk 
ook!

Welk sponsorbedrag kies ik?
Het Bouwend Nederland ledenvoordeel (gratis 
naamsvermelding & gratis ‘Het Klokhuis Bouwt 
Projectpakket’) geldt voor een sponsoring vanaf €3.000,- 
(excl. BTW).

U kunt zelf kiezen of u een deel van het aankoopbedrag 
(dus v/a €3.000,- excl. BTW) of het gehele aankoop-
bedrag van De Techniek Torens wilt sponsoren (dus 
€6902,97 excl. BTW, prijspeil 2015). Het is ook mogelijk 
met meerdere bedrijven één school te sponsoren. 

Waar kan ik aanmelden?
U kunt zich aanmelden via email of onze 
websites. Hier geeft u aan welke basisschool u 
zou willen sponsoren en voor welk bedrag. De 
basisschool en uw bedrijf krijgen vervolgens
beiden het sponsor-/koopcontract toegestuurd ter 
ondertekening.

Levering en facturering
Na ontvangst van de ondertekende koopcontracten 
zal de organisatie van De Techniek Torens de verdere 
contacten met de basisschool, de productie van uw 
gratis sponsornaamplaatje (in overleg met u), de 
logistieke aspecten rond de levering van De Techniek 
Torens en het gratis ‘Het Klokhuis Bouwt Projectpakket’ 
en de facturering in orde maken.

PR moment voor uw bedrijf
Zodra De Techniek Torens geleverd zijn, is het wellicht 
een goed idee om zelf een PR moment met de 
basisschool te organiseren! Hieronder een aantal tips:

  Organiseer met de basisschool een feestelijke 
opening waarbij de directeur van het bedrijf 
een mooi lint doorknipt: het startsein voor het 
techniekonderwijs in de basisschool!

  Organiseer samen met de school een feestelijk 
en mediageniek moment bij de onthulling rond de 
kleurrijke Techniek Torens. Nodig daarbij de 
plaatselijke pers, radio en televisie uit!

  Maak leuke foto’s en/of een fi lmpje voor uw eigen 
nieuwsbrief en uw website! En voor de nieuwsbrief 
en website van de basisschool. Zo bereikt u zo veel 
mogelijk mensen met dit mooie initiatief.

Meer informatie & contact
www.creativekidsconcepts.com/detechniektorens

www.bouwendnederland.nl
info@creativekidsconcepts.com

+31 (0) 113 257 000

Hoe gaat de 
sponsoring van 
De Techniek Torens 
in zijn werk?


