verbindt onderwijs
en ondernemingen

Is jouw
samenwerking
met onderwijs
futureproof?
RTC helpt je vooruitkijken

www.rtcoostvlaanderen.be

Jij timmert elke dag aan de toekomst
van je onderneming. Zoek jij een kans
om jongeren warm te maken voor jouw
sector? Wil jij jonge technische talenten
inspireren met hightech apparatuur,
duurzame technieken en de allerlaatste
inzichten?
Maar hoe begin je daaraan? Simpel:
contacteer het Regionaal Technologisch
Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen.
Wat wij doen? Wij vinden de perfecte
match tussen beroepsgerichte en
technische scholen en jouw onderneming.
Het onderwijslandschap is complex:
wij zorgen ervoor dat je het bos wèl door
de bomen ziet! Wij koppelen je aan leraren
en scholen. Want alleen kan je veel,
samen bereik je meer.

Voor wie?
Voor ondernemingen in en buiten
Oost-Vlaanderen die het verschil
willen maken voor leerlingen van
de 3de graad en leraren van de 2de
en 3de graad secundair onderwijs.
→ Ondernemingen die aan de
slag willen met profielen uit
het secundair beroepsgericht
en technisch onderwijs
uit de vakgebieden: hout,
bouw, land- en tuinbouw,
voeding, chemie, mechanicaelektriciteit, auto, logistiek en
personenzorg.
→ Ondernemingen die acties
willen uitdenken en -werken
in onze vakgebieden.

Wat wij voor jou doen?
à Opleidingen en vormingen op maat voor onderwijs. Wil je
technische opleidingen organiseren voor leerlingen of leraren?
Hen onderdompelen in technieken van morgen? Denk aan
energieneutraal bouwen, automatisering, preventief onderhoud
… Wij staan in voor de afstemming met de scholen, organisatie
en administratieve opvolging.
à Wil jij toegang bieden tot infrastructuur en apparatuur in jouw
onderneming? Boeiend materiaal mobiel maken? Een aanbod
groot of klein uitwerken? Hightech machines ter beschikking
stellen? Wij zoeken samen met jou naar de ideale formule.

“Wij hoeven alleen voor de inhoud van

de opleidingen te zorgen. Alle praktische

beslommeringen neemt RTC Oost-Vlaanderen

op zich.” — Stijn van Leitz

à Werkplekleren, iets voor jouw
onderneming? Wil jij meewerken
aan een actief leerproces
voor jongeren in een echte
arbeidssituatie? Denk maar aan
een bedrijfsbezoek of een gastles
op school? Wij helpen je op weg!
à Wil jij leerlingen helpen hun
grenzen te verleggen met
inspirerende STEM-projecten?
Heb je een idee? Of wil je
meehelpen aan een technische
opdracht? Wij zoeken voor jou de
geknipte school en supporteren
langs de zijlijn!

à Netwerk met leraren in jouw
onderneming! Hen laten
kennismaken en inspireren
met jouw nieuwste lasrobot of
productieproces? Volg ons om op de
hoogte te blijven en wees welkom.

“RTC helpt ons om onze opleidingen en andere
initiatieven bekend te maken bij de scholen.”

— Fanny van Fluvius

?

Meer info? Je laten inspireren door anderen?

Neem snel een kijkje op www.rtcoostvlaanderen.be

Hoe wij jou
ondersteunen?
We keep it simple. We komen langs en
luisteren naar jouw noden en/of ideeën.
We zorgen voor de juiste contacten
binnen de scholen en voor een optimale
samenwerking.

“RTC denkt over sectoren en onderwijsnetten
heen. Altijd constructief en doelgericht,
met oog voor ieders belangen.”
— Geert van Alimento

Wie wij zijn?
Emmanuel, Henny, Liza, Sofie en Relinde.
Vijf supporters van het beroepsgericht
en technisch onderwijs. Vijf believers.
Want de toekomst is aan de makers
van morgen.

Verbindt
onderwijs en
ondernemingen

à RTC wordt gesubsidieerd door
het Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming. Verder ontvangen
we middelen van ondernemingen,
sectoren en lokale overheden.

Hebben wij een match?

V.U. RTC Oost-Vlaanderen - Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Bel: 09 267 73 91
Mail: info@rtcoostvlaanderen.be
Kom af: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Benieuwd naar wat we allemaal doen?
Stap 1:

Surf naar: www.rtcoostvlaanderen.be,
neem je tijd want hier valt veel
te ontdekken en schrijf je in op
onze nieuwsbrief.
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Stap 2:

Volg ons op sociale media.
Zo zit jij op de eerste rij wanneer
wij nieuws hebben.
rtcoostvlaanderen

Vlaanderen

is onderwijs & vorming

