verbindt onderwijs
en ondernemingen

Zijn jouw
leerlingen
futureproof?
RTC helpt je vooruitkijken

www.rtcoostvlaanderen.be

Jij timmert elke dag aan de toekomst van
je leerlingen. De vakmannen en -vrouwen
van morgen.
Je wil hen 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 maken sterk werk van het beroepsgericht en technisch onderwijs.
Wij linken jou en je leerlingen met de arbeidsmarkt, boren de nieuwste
beroepskennis aan en koppelen de meest recente technologieën aan
jouw lessen. Kortom, wij zijn er voor jou.

Wat wij voor jou doen?
à Wij organiseren opleidingen en vormingen op maat. Bij jou op
school, in een onderneming, hogeschool of elders. Opleidingen
die je onderdompelen in technieken van morgen afgestemd
op leerplannen van vandaag. Denk maar aan energieneutraal
bouwen, virtual reality in de klas …
à Wij bieden toegang tot infrastructuur en apparatuur.
Kwaliteit van de bovenste plank. Groot of klein? Van mobiel
pakket systeembekisting, volledig uitgeruste sensorkoffer tot
Thermomix. Gratis, al dan niet onder de voorwaarde van een
opleiding. Neem een kijkje in onze online ontleendienst.

à Wij koppelen je aan mensen uit
het werkveld en gelijkgezinden.
Want alleen kan je veel, samen
bereik je meer.
à Wij helpen je leerlingen hun
grenzen te verleggen met
inspirerende STEM-projecten.
Het projectidee komt van jullie,
de ruggensteun van ons. Wij
supporteren langs de zijlijn
met middelen, infrastructuur
en brengen je in contact met
ondernemingen, sectoren, andere
projectpartners en hogescholen.

à Wij brengen je in contact met een
VDAB-leeratelier. Na een intensieve
training mag je tot maximum tien
dagen leren en experimenteren in
de geavanceerde infrastructuur van
een VDAB-competentiecentrum.
Je leerlingen leren rijden op een
heftruck? Hen een CNC-machine
laten bedienen of met PLC’s
leren werken? Aan het werk met
isolatietechnieken? Check, bij de
VDAB kan het allemaal.

?

Meer info? Materiaal ontlenen? Inschrijven voor

een opleiding? Je laten inspireren door anderen?

Neem snel een kijkje op www.rtcoostvlaanderen.be

Voor wie?
Voor leerlingen van de 3de graad
en leraren van de 2de en 3de graad.
→ Uit het beroepsgericht en
technisch secundair binnen
onze vakgebieden.
→ Dit zijn onze vakgebieden:
hout, bouw, land- en
tuinbouw, voeding, chemie,
mechanica -elektriciteit, auto,
personenzorg en logistiek.

Hoe wij jou ondersteunen?
We keep it simple. Jij belt of mailt ons,
wij doen de rest. We komen langs en
luisteren naar jouw noden. Aan de slag met
geavanceerde onderhouds-, montage- en
afsteltechnieken? Ons RTC-antennepunt
heeft alles huis om je leerlingen veilig te
laten oefenen. Graafmachine nodig?
Wij graven tot we er een vinden.
Het enige wat jij moet doen? Doen waar je
goed in bent: je leerlingen enthousiasmeren, inspireren en vormen tot kwalitatieve
vakmannen en -vrouwen.

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.

Verbindt onderwijs en ondernemingen

Stap 2:

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

