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Voorwoord

In voorliggend jaarverslag blikken we terug op het afgelopen schooljaar 2020-2021. 
Naast een algemene beschrijving van het werkjaar, vind je er de realisaties vanuit 
de RTC-platformopdracht gevolgd door de resultaten op projectniveau. Bekijk ook 
zeker onze partnermuur. Met en dankzij hen werden onze acties het voorbije jaar 
 geconcretiseerd.

We kijken een beetje met gemengde gevoelens terug op dit coronajaar waar het 
digitale leren en werken het nieuwe normaal werden. Het schooljaar 2020-2021 
 startte en eindigde met de covidcrisis. Mondmaskers, quarantaine, PCR-testen en 
een  balans van de besmettingscijfers waren dagelijkse kost. De samenleving, het 
 onderwijs, de  ondernemingen en het RTC-aanbod werden hierdoor blijvend uitge-
daagd.  Ontleenbaar en mobiel materiaal en onze STEM-oproep doorstonden daarbij 
best de   coronatest. Het RTC-aanbod ging deels digitaal met een virtueel Techniek-
festival als kers op de taart. De uitrol van de vaccinatiestrategie in combinatie met een 
grote vaccinatiebereidheid in Vlaanderen brachten hoop en een covid-certificaat als 
beloning en resultaat. 

Ondanks corona, bleven veel scholen en RTC-partners betrokken. Het afgelopen jaar 
vonden 81% van de onderwijsinstellingen waarvoor RTC Oost-Vlaanderen een aan-
bod voorziet, de weg naar RTC. Maar ook financieel kon RTC Oost-Vlaanderen blijven 
rekenen op een groot draagvlak. Naast de subsidie vanuit het ministerie van Onder-
wijs & Vorming, werd voor 38% cofinanciering aangebracht door ondernemingen, 
organisaties (bv. sectorale opleidingsfondsen) en lokale overheden (bv. de Provincie 
Oost-Vlaanderen en de Stad Gent). 

We maakten van deze periode gebruik om een aantal vernieuwingen door te voe-
ren bij RTC. Zo stonden de RTC’s voor de eerste maal in voor de opmaak van één 
 gezamenlijk strategisch plan Vlaanderen voor de periode 2020-2022. Een eerste 
resultaat naar een meer inhoudelijk gelijkgerichte werking over Vlaanderen. RTC 
Oost-Vlaanderen kreeg verder met Freddy Van Malderen een nieuwe voorzitter. 
 Freddy is provinciaal directeur arbeidsmarktbeheer bij VDAB Oost-Vlaanderen. We 
startten met de voorbereiding en lancering van een nieuwe website. Onze scholen en 
leraren laagdrempeliger en gevat naar het aanbod van RTC en partners loodsen was 
daarbij de opdracht. Ten slotte kreeg RTC de kans om met het project ‘Digitale School’ 
een extra professionaliseringsaanbod uit te werken voor leraren in de 2de en 3de graad. 
Op termijn draagt dit bij tot het versterken van de digitale competenties van leerlingen 
in het beroepsgericht en technisch onderwijs. De resultaten zullen zichtbaar zijn dit en 
volgend schooljaar.

Op dit moment maken we verder werk van de voorbereiding van de RTC-werking 
vanaf september 2022. Een actualisering van het RTC-decreet en de opmaak van 
een nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid maken hier deel van uit. 

Emmanuel Depoortere
Coördinator



1  Algemene beschrijving van  
het werkjaar 2020-2021

Een aantal noden/trends/uitdagingen doorkruisten het pad van RTC. We vermelden, naast een 
aantal zaken vanuit RTC ook het VDAB schoolverlatersrapport 2021 en de STEM-monitor 2021.

In eerste instantie werd er gewerkt aan de 
 realisatie van de geplande acties uit het jaaractie-
plan 2020-2021. Het jaaractieplan concretiseert de 
strategische doelstellingen 2020-2022. 

Globaal kunnen we best tevreden zijn met de 
gerealiseerde bereikcijfers in het schooljaar 
 2020-2021. Omwille van corona toch een beetje 
tegen het gevoel en de verwachtingen in. Als RTC 
kwam het er vooral op aan de projecten zo te 

organiseren dat dit binnen de context van corona 
nog kon: geen extra muros activiteiten, mobiele 
opstellingen van en naar de school, digitale vari-
anten (bv. onder de vorm van webinars), …

Voor een overzicht van de realisaties op project-
niveau, verwijzen we naar hoofdstuk 3 in dit 
 jaarverslag. 



 1.1 VDAB SCHOOLVERLATERSRAPPORT 2021

In dit rapport1 onderzoekt men de tewerkstellingskansen van de schoolverlaters in Vlaanderen. 
Heel concreet bekijkt de editie 2021 hoeveel jongeren die in 2019 de school hebben verlaten 
nog als werkzoekende zijn ingeschreven bij VDAB op 30 juni 2020. Een studiekeuze moet 
in de eerste plaats gebaseerd zijn op iemands interesses, dromen en competenties. Maar 
arbeidsmarktinformatie kan deze keuze verfijnen of bij twijfel de knoop mee helpen doorhakken.

1  VDAB Schoolverlatersrapport – editie 2021. Geraadpleegd op 01/10/2021 via https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport

We nemen er enkele vaststellingen uit voor de 
doelgroep RTC.

Zoals steeds blijkt dat hoe hoger de scholings-
graad van de schoolverlater, hoe kleiner de kans 
om een jaar na schoolverlaten werkzoekend te 
zijn. Van alle schoolverlaters die in 2019 onge-
kwalificeerd de arbeidsmarkt betraden, was 
 gemiddeld 28,4% na een jaar werkzoekend. Met 
een diploma secundair is dit 11,2% en voor een 
hoger diploma is dit 4,5%

Schoolverlaters met een beperking krijgen het 
zeer moeilijk. Schoolverlaters uit het buiten-
gewoon secundair onderwijs (buso OV3) onder-
vonden tijdens de coronacrisis bijzonder veel 
moeilijkheden (34,5% was werkzoekend in vgl. met 
24,7% in juni 2019). Deze groep is conjunctuur-
gevoelig en bevat veel kwetsbare jongeren die 
moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. 

Werkervaring én een diploma versterken de 
 kansen op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) die 
naast een beroepsgerichte kwalificatie ook een 
getuigschrijft of diploma SO behaalden waren 
beter af. Een onderwijskwalificatie blijft bij werk-
gevers gewaardeerd.

Een andere manier om werkervaring op te doen 
is het volgen van een specialisatiejaar. Op 
 beroepssecundair niveau (bso) is dat een 7de jaar, 
op technisch secundair niveau (tso) is dat een 
Se-n-Se. Hierdoor zijn deze leerlingen beter voor-
bereid op de arbeidsmarkt en daalt hun kans om 
een jaar nadien werkzoekend te zijn aanzienlijk. 
Bij bso is dit 17% na zes jaar tegenover 11% na een 
7de jaar. Voor tso is dit respectievelijk 12% en 7%. De 
meest uitgesproken meerwaarde van een extra 
jaar in bso is te vinden bij zorgopleidingen, hout 
en mechanica-elektriciteit. Op tso-niveau boden 
de Se-n-Se opleidingen het meest toegevoegde 
waarde binnen de studiegebieden auto en land- 
en tuinbouw. 

Met een diploma van een doorstroomrichting trek 
je best niet naar de arbeidsmarkt. Je krijgt er een 
brede theoretische vorming bedoeld als voorbe-
reiding op het hoger onderwijs. De werkzoekenden-
percentages liggen hier doorgaans een stuk hoger 
dan de arbeidsmarktgerichte richtingen. 

Al een aantal jaar blijven schoolverlaters uit 
STEM-richtingen het goed doen. Er is een gro-
te nood aan wetenschappelijke en technische 
profielen. Bij STEM-opleidingen in het secundair 
onderwijs waren het vooral opleidingen binnen 
land- en tuinbouw en koeling en warmte die op 
bso-niveau het best scoorden. Voor tso was dit 
auto en hout. Voor het 2de jaar op rij, behaalde de 
opleiding vrachtwagenchauffeur (bso) een werk-
zoekendenaandeel van 0%.

Op secundair niveau zijn er echter ook een aantal 
STEM-opleidingen die minder goed scoren op de 
arbeidsmarkt. STEM-opleidingen binnen grafische 
communicatie en media (bso-tso) en multimedia 
en informaticabeheer (tso) worden uitgedaagd 
door de snelle technologische en digitale evo-
luties. In de grafische en ICT-sector wordt een 
steeds grotere basiskennis vereist. In de praktijk 
geven werkgevers dan de voorkeur aan professio-
nele bachelor opleidingen.

Ten slotte voelde men hier ook de invloed van co-
rona. Een aantal studiegebieden en opleidingen 
gelinkt aan sectoren of beroepen zoals horeca, 
toerisme, lichaamsverzorging, vrijetijdsbeste-
ding, … ondervonden een corona-impact. 

Als we inzoomen op de Oost-Vlaamse context, 
dan zien we dat 1 op 4 schoolverlaters woonach-
tig is in Oost-Vlaanderen. Het werkzoekenden-
percentage ligt op het Vlaamse gemiddelde 
(10,1%). Ook het aandeel ongekwalificeerde 
schoolverlaters in Oost-Vlaanderen (9,4%) sluit 
nauw aan bij het Vlaamse gemiddelde (9,3%). 
In elke centrumstad ligt het aandeel ongekwa-
lificeerden boven het Vlaamse en provinciale 
aandeel ( Sint-Niklaas 14,9%, Aalst 10,3% en Gent 

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport


11,1%). In vergelijking met Vlaanderen en de pro-
vincie, verloopt de aansluiting dus minder vlot in 
de centrumsteden. In Sint-Niklaas (35,5%) en Aalst 
(35,6%) is meer dan 1 op 3 op zoek naar werk een 
jaar na het schoolverlaten. Voor Gent is dit 29,5%.

Relevantie voor RTC

Jongeren moeten een studierichting kiezen waar-
in ze hun interesse, dromen en talenten kunnen 
ontwikkelen. De arbeidsmarktinformatie uit het 
schoolverlatersrapport helpt ons om zicht te 
krijgen op de mogelijkheden van een bepaalde 
studierichting op de arbeidsmarkt. Dit kan een 
studiekeuze verder verfijnen. Tegelijkertijd zegt dit 

iets over de huidige arbeidsmarkt. De arbeids-
markt van de toekomst kan (en zal) er anders 
 uitzien. Het behalen van een diploma is en blijft 
zeer belangrijk. Zonder diploma krijg je weinig tot 
geen kansen op de arbeidsmarkt. Onderwijs moet 
mensen breed vormen. Een brede complemen-
taire inzetbaarheid blijft daarbij belangrijk. Denk 
maar aan de 21ste-eeuwse competenties zoals 
probleemoplossing, creativiteit, het uitdenken 
van nieuwe ideeën en sociale interactie. Levens-
lang leren is aan de orde. Als RTC bieden we extra 
leercontexten aan die uitdagend, relevant en 
inspirerend zijn. Met deze ervaring is men extra 
gewapend om zich naar hogere studies of de 
arbeidsmarkt te begeven. 



 1.2 STEM MONITOR 2021

Ook in de editie 2021 van dit rapport2 stelt men dat er een duidelijke evolutie merkbaar is in 
de richting van de vooropgestelde kwantitatieve doelstellingen voor de hogere instroom in 
STEM-richtingen. Opnieuw stelt men echter dat de evoluties sterk verschillend blijven tussen de 
verschillende onderwijsvormen. 

2  V.U.: Ann Verhaegen, Secretaris-Generaal departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, STEM-monitor 2021. 
Geraadpleegd op 1 oktober 2021 via https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM%20MONITOR%202021.pdf 

De stijging van het percentage STEM-leerlingen 
is het grootst in het aso zowel in de 2de graad 
(van 29,78% in 2010 naar 35,53% in 2019), als in de 
3de graad (van 51,81% in 2010 naar 54,69% in 2019). 

In het bso zien we t.o.v. 2010 het percentage leer-
lingen in STEM-studierichtingen zowel dalen in de 
tweede graad (van 40,47% in 2010 naar 40,10% in 
2019) als in de derde graad (van 37,90% in 2010 
naar 37,02% in 2019). 

In het tso zien we t.o.v. 2010 (36,13%) een lichte 
stijging van 0,5 procentpunten in het  percentage 
leerlingen in een STEM- studierichting tweede 
graad naar 36,71% in 2019-2020 . De derde graad 
bedraagt in 2019 met 39,91% quasi evenveel als de 
39,67% van 2018. 

Het blijft van belang om zowel in tso als in bso 
de STEM-studierichtingen die onder druk staan, 
nader op te volgen. Het aandeel meisjes in 
STEM-studierichtingen neemt toe maar blijft over 
het algemeen lager dan het aandeel jongens. In 
tso en bso blijft het aandeel meisjes in STEM zeer 
laag (tso) tot extreem laag (bso). 

Ook de tendens qua uitstroom van leerlingen met 
een STEM-diploma van de afgelopen jaren zet zich 
door. Meer dan de helft van de leerlingen in aso 
behaalt een STEM-diploma (55,34%) – nét iets lager 
dan in 2018-2019 (55,77%). Dat is 4,22 procent punten 
hoger dan de nulmeting. STEM-tso heeft in 2019 
een uitstroom van 39,90% (2010: 40,23). STEM-bso 
heeft in 2019 een uitstroom van 37,41% (2010: 38,18%). 
STEM-kso klopt in 2019 af op 21,66% (2010: 22,58%).

Relevantie voor RTC: 

Als ambassadeur voor het beroepsgericht en tech-
nisch onderwijs, breken we een lans voor een ver-
hoogde aandacht voor tso en bso. Veel meer dan 
andere onderwijsvormen, daagt de snelheid van 
innovatieve ontwikkelingen het beroeps gericht en 
technisch onderwijs uit, zet het onder druk. Dit kan 
slechts opgevangen worden door een verhoogde 
samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt. Dit sterkt 
de RTC-doelstellingen als  noodzakelijk en bijzon-
der relevant. Als RTC engageren we ons om (als 
enige beleidsinstrument voor deze doelgroep) een 
toekomstgerichte  samenwerking met stakeholders 
verder uit te bouwen. 

 1.3 RTC-WERKING VANAF SEPTEMBER 2022

In het kader van de evaluatie en de visie binnen de Vlaamse Regering gaf de minister 
van Onderwijs de huidige RTC’s de opdracht een transitietraject uit te werken voor een 
toekomstgerichte werking van de Regionale Technologische Centra.

De RTC’s evolueren hierbij naar een Vlaams 
 beleidsinstrument met een focus op de 
 professionalisering van leraren en competentie-
versterking van leerlingen in een brede ‘STEM- 
context’ met blijvende ondersteuning van de 

 arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kwalifi-
cerend onderwijs. Dit moet enerzijds leiden tot het 
bevorderen van de instroom van leerlingen en 
studenten in wetenschappelijke en technologi-
sche studierichtingen en anderzijds bijdragen aan 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/STEM%20MONITOR%202021.pdf


een betere aansluiting tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt.

De opdrachten voor de RTC’s worden opgedeeld 
in kerntaken en complementaire of ondersteu-
nende taken. 

Behoren tot de kerntaken: (1) het delen van 
infrastructuur, apparatuur en uitrusting, (2) 
de  professionalisering van leraren, (3) de 
competentie ontwikkeling van leerlingen 3de 
graad tso en bso, alle leerlingen dbso en leertijd 
en groepen leerlingen buso. 

Behoren tot de complementaire of ondersteu-
nende taken: (4) ondersteuning van STEM, (5) de 
ondersteuning van werkplekleren en (6) sig-
naalfunctie naar en vanuit het beleid.

Wat betreft de RTC-doelgroep wordt een onder-
scheid gemaakt tussen prioritaire doelgroepen en 
mogelijke uitbreidingsdoelgroepen. 

Prioritair zijn de leraren en leerlingen van de 
3de graad tso, bso, de leraren en leerlingen van 

dbso en leertijd, de leraren en groepen leerlingen 
buso. De leraren van de tweede graad tso/bso . 

Wat de uitbreidingsdoelgroepen betreft, wordt de 
mogelijkheid voorzien om vanuit de lokale auto-
nomie een eigen focus te leggen en acties uit te 
rollen indien voldoende financiële ruimte. 

Het betreft hier leraren aso-STEM (toegepaste 
wetenschappen), de leraren techniek/STEM van 
de 1ste graad, de leraren van het lager onderwijs 
en de leraren van het volwassenenonderwijs in 
arbeidsmarktgerichte opleidingen. 

Naar organisatie en bestuursmodel, werd er 
beslist de vijf RTC’s (één per provincie) te behou-
den. Een Vlaamse Stuurgroep wordt opgericht i.f.v. 
gelijkgerichtheid. 

Op dit moment maken we verder werk van 
de voorbereiding van wijzigingen aan het 
 RTC-decreet en de opmaak van een nieuwe 
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid 
vanaf september 2022.

 1.4 REGELGEVEND KADER

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

• Scholen ondersteunen op het vlak van noodzakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het concretiseren van diverse vormen van werkplekleren.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competentieverhoging in STEM verhogen.

DECRETAAL TYPE

1. De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod 
van infrastructuur, apparatuur.

2. De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod 
van werkplekleren. 

3. De creatie van een platform waarbinnen onderwijsinstellingen en bedrijven kennis en ervaring kunnen 
delen.

4. Het faciliteren of coördineren van nascholing op het vlak van nieuwe technologieën.

Opmerking: als RTC proberen we systematisch te spreken over ondernemingen, in het decreet wordt de 
term bedrijven gebruikt, vandaar dat we die term wel gebruiken als we naar het decreet verwijzen.



 1.5 COMMUNICATIE

NIEUWE WEBSITE

Vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan 
een nieuwe website. Onze website was verouderd. 
De structuur van de site zat niet logisch in elkaar, 
waardoor we veel support moesten verlenen. Qua 
look misten we uitstraling en een eigen identiteit. 
Door het toenemende succes van onze projecten 
was er nood aan een efficiënt beheersysteem 
voor opleidingen en ontleningen.

We gingen voor een goede mix tussen educatief, 
professioneel en speels, zodat elke doelgroep 
zich aangesproken zou voelen. In één krachtige 
tool bundelden we een gloednieuw opleidings-
platform en een digitaal beheersysteem voor 
de  uitleendienst. 

We zorgden voor een duidelijk doorzoekbaar 
 aanbod van alle beschikbare activiteiten/ 
opleidingen. Dit deden we door het op te  delen 
volgens doelgroep, type en datum. Zijn er nog 
beschik bare plaatsen voor een opleiding? Dan 
kan de deelnemer zich eenvoudig inschrijven via 
een gebruiks vriendelijk registratieproces. Is de 
inschrijving  voltooid? Dan ontvangt de deel nemer 
een mailtje ter bevestiging van de registratie. 

Een handig CMS zorgt  ervoor dat we onze klanten 
nog beter  leren  kennen.

We namen we ook de inhoudelijke content onder 
de loep. Nieuwe projecten zoals ‘Digitale school’ 
en ‘Onderneming + School’ kregen sowieso een 
plaats op onze website en daarbij introduceerden 
we ook enkele nieuwe invalshoeken. We lanceer-
den getuigenissen van ondernemingen en andere 
partners zoals VDAB. De interviews werden door 
onszelf afgenomen. Met deze content willen we 
inspireren en partners warm maken om met ons 
samen te werken. 

NIEUWSBRIEF

Vorig schooljaar bereikten we maandelijks 
777 abonnees, waarvan gemiddeld 52% de 
nieuwsbrief opende. Vorig jaar stuurden we 
16 nieuwsbrieven uit: maandelijks een standaard 

update over onze acties en die van partners en 
bijkomend enkele specifieke nieuwsbrieven, zoals 
de STEM-oproep, aankondiging Techniekfestival ,…
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SOCIALE MEDIA

Ook zijn we meer en meer actief op sociale media. 
We kiezen bewust voor LinkedIn en Facebook. We 
zetten er op regelmatige basis onze projecten in 
de kijker.

Op onze LinkedIn pagina hebben we op dit mo-
ment 310 volgers. 188 van hen zijn onze LinkedIn 
pagina beginnen te volgen tijdens het school-
jaar 2020-2021. Er was een piek in april en mei 
(Het Techniekfestival) met 76 nieuwe volgers. De 
bedrijfstak waarin onze volgers actief zijn, situeert 
zich vooral in het onderwijs (+140). Bij het bezoe-
kersprofiel van onze LinkedIn pagina valt op dat 
naast bezoekers actief in het onderwijs ook per-
sonen werkzaam in de industriële automatisering, 
internationale handel en ontwikkeling en bouw 
hun weg vinden naar onze LinkedIn pagina. 

Er werden meer dan 45 bijdragen gepost tijdens 
het schooljaar 2020-2021. Dit was goed voor meer 
dan 635 interacties (reacties, commentaren, ge-
deelde bijdragen). Er was opnieuw een piek in mei 
(Techniekfestival) met 12 posts en 5187 weergaven.

Op Facebook vinden op dit moment 502 mensen 
onze pagina ‘leuk’, waarvan 59 onze pagina het 
afgelopen schooljaar hebben geliked. We hebben 
564 volgers, 68 van hen zijn onze Facebookpagina 
beginnen te volgen tijdens het schooljaar 2020-
2021. Het afgelopen schooljaar hebben we met 
onze Facebookposts 25 180 mensen bereikt. Dit is 
het aantal mensen dat onze inhoud ten minste 
één keer heeft gezien. 4228 keer hebben mensen 
interactie gehad met onze berichten via reacties, 
opmerkingen, deelacties en klikken.

PROFESSIONALISERING

Afgelopen schooljaar grepen we de kans om onze eigen communicatie te versterken:

• Samen met RTC West-Vlaanderen namen we deel aan online trainingen rond Teams.
• We besteedden meer aandacht aan de creatie en verspreiding van content.
• We volgden enkele webinars rond communicatie en sociale media. 
• We zetten in op twee specifieke kanalen: Facebook en LinkedIn. De RTC-acties en STEM-projecten meer 

onder de aandacht brengen was daarbij de doelstelling. 
• Van de STEM-projecten maakten we een professioneel gemonteerde video. Dit videomateriaal werd 

 verspreid via de website, e-nieuwsbrieven, Facebook en LinkedIn.
• Ten slotte lieten we ons adviseren hoe we de verschillende communicatiekanalen nog beter kunnen 

 inzetten zodat ze - elk vanuit hun eigenheid – het geheel versterken. 

Bij een nieuwe website hoort ook een opfrissing 
van de nieuwsbrieftemplate. We schakelden over 
naar een andere aanbieder en lieten een nieuw 
sjabloon opmaken. Onze doelgroep houden we 
vanaf nu op de hoogte via een nieuwe frisse digi-
tale maandelijkse nieuwsbrief.



 2 Platformfunctie

Om de thema’s te laten uitgroeien tot een concreet RTC-project, worden de projecten 
operationeel uitgewerkt en verfijnd binnen community’s (regionaal). De  community’s 
bestaan uit technische specialisten vanuit het onderwijs en socio-economische 
 actoren van de desbetreffende sector/het studiegebied.

De community’s worden opgevat als een continu overlegplatform ter voorbereiding 
van de RTC-werking van het daaropvolgende jaar. Alle Oost-Vlaamse beroepsgerichte 
en technische secundaire scholen krijgen de kans (afhankelijk van het studiegebied/
de sector) om te participeren in de RTC-werking.

We werken prioritair rond de studiegebieden auto, mechanica-elektriciteit, hout, bouw, 
land- en tuinbouw, chemie, voeding en zorg.



 2.1 COMMUNITY AUTO

Eénmaal per jaar brengen we de scholen met een 
aanbod in het studiegebied auto samen tijdens 
een trefdag. De trefdag is in eerste instantie een 
evaluatiemoment voor het huidige project aanbod. 
In tweede instantie werpen we een blik vooruit en 
zoeken we opportuniteiten voor  volgend school-
jaar. Welke uitdagingen  ondervinden de  scholen? 
Waar en hoe kan RTC hierin  ondersteun en? 
Daarnaast zetten we in op expertise- en kennis-
deling. We verrijken de betrokken leraren door 
het aanbrengen van thema’s gelinkt aan het 
studiegebied. We laten inspirerende sprekers aan 
het woord of verbinden de deelnemers aan een 
bedrijf. Afstemming en streven naar meer samen-
werking is de rode draad doorheen de community. 
We werken hiervoor vaak  samen met de collega’s 
van RTC West- Vlaanderen. Als RTC participeerden 
we zelf ook aan acties van stakeholders gelinkt 
aan het studiegebied. 

Op 28 januari 2021 namen we deel aan de virtuele 
actie van Diagnose Car i.s.m. VDAB: “Digitaliseren 
van lessen voor afstandsleren”.

Op 4 februari 2021 namen we deel aan de virtuele 
actie van Diagnose Car i.s.m. COSMO: ”Leren met 
digital reality AR/VR”. 

Trefdag auto

Op 16 maart 2021 organiseerde RTC Oost-Vlaan-
deren een Virtuele Trefdag auto. Onze gast-
heer, Steven Brocken van Garage & Carrosserie 
 Hendrickx, bracht een boeiende uiteenzetting 
rond ADAS (= Advanced Driver Assistance Sys-
tems) en diagnose op afstand. Nadien werd door 
Dirk Goyvaerts van Diagnose Car de evoluties 
van het InnoVET-project EV’nAR toegelicht. EV’nAR 
staat voor “Veilig werken aan elektrische voer-
tuigen”. Hiermee kunnen leerlingen een voertuig 
spanningsloos schakelen in “AR of Augmented 
 Reality” ter voorbereiding van de opleiding HEV. 
De leerlingen kunnen ook een test doorlopen om 
hun leerstof in te oefenen. Op dit moment is hier-
voor het gebruik van een hololens noodzakelijk.  In 
een latere fase zal de software ook beschikbaar 
zijn voor tablet/smartphone. RTC sloot deze tref-
dag af met de gebruikelijke vragenronde: “Hoe en 
met wat kan RTC scholen met studiegebied auto 
 verder ondersteunen?”.

Link met strategische doelstellingen
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
Garage & Carrosserie Hendrickx, Diagnose Car, 
Connectief vzw 

Bereikte resultaten
In totaal waren we met 18 deelnemers waarvan 10 
scholen (13 leraren) uit Oost-Vlaanderen. Daar-
naast waren ook deelnemers aanwezig van VDAB 
en EDUCAM.

Evaluatie
De deelnemers waren zeer enthousiast over de 
uiteenzetting van Steven Brocken rond het thema 
ADAS. Men gaf ook aan dat het organiseren van 
enkele sessies ADAS voor leerlingen zeer interes-
sant zou zijn voor de scholen. Ook geeft men aan 
dat het interessant blijft om collega’s uit andere 
scholen te ontmoeten en zo te weten hoe één en 
ander wordt aangepakt in andere scholen. 



Trefdag carrosserie 

Specifiek voor de doelgroep carrosserie 
 planden we (samen met de collega’s van West- 
Vlaanderen) een Trefdag Carrosserie op 21 april 
2020. Een samenwerking met Carrosserie Bijloke 
te Gent focuste op twee thema’s:
(1)  Digitalisering en de flow van een voertuig 

 binnen carrosserie (Carrosserie Bijloke).
(2)  Een blik op de toekomst van carrosserie-

bedrijven, actualiteit en tendensen (Axalta 
Coating Systems Belgium)

Omwille van corona en de lockdownperiode kon 
deze trefdag jammer genoeg niet fysiek door-
gaan. We namen in 2021 opnieuw contact op 
met Carrosserie Bijloke om na te gaan of we de 
 Trefdag carrosserie alsnog konden laten door-
gaan, eventueel in een virtuele vorm. Helaas 
 konden we deze actie niet realiseren. Het bedrijf 
had op dat moment andere prioriteiten.

Link met strategische doelstellingen
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost- en West-Vlaanderen, Carrosserie 
 Bijloke, Axalta Coating Systems Belgium 

Bereikte resultaten
Omwille van de coronapandemie kon deze actie 
niet doorgaan. Noch fysiek, noch virtueel.

Evaluatie
Niet van toepassing

Webinar:  
“Autonome mobiliteit – de basis”

Op 4 mei 2021 organiseerde RTC Oost- en 
West-Vlaanderen i.s.m. Fabriek Kramiek de 
Webinar Autonome mobiliteit – de basis. Onze 
gastheer Jeroen Vertongen gaf een boeiende en 
inspirerende uiteenzetting over dit innoverende 
thema. De omschakeling naar full level 5 auto-
nome voertuigen zit eraan te komen. Vandaag 
worden we reeds geconfronteerd met wagens 
van level 2 en 3, op een schaal van 5. Wat houden 
die levels eigenlijk in? Hoe zit het met de SAE levels 
en de ADAS-systemen? Zijn autonome voertui-
gen echt veiliger dan voertuigen door mensen 

bestuurd? Hoe werkt het brein van de zelfrijdende 
auto (AI en big data)? Welke spelers eisen van-
daag een vooraanstaande rol op in dit verhaal? 
Op al deze vragen en nog veel meer, kregen we 
een antwoord en we gingen ook nog een stap 
verder. We dachten ook na over de impact van 
autonome mobiliteit op ons verplaatsingsgedrag 
en de samenleving. Na deze boeiende uiteen-
zetting die 75 minuten duurde, kregen alle deel-
nemers nog voldoende de tijd om een antwoord 
te verkrijgen op nog onbeantwoorde vragen of 
om extra verduidelijking te vragen aan Jeroen.

Link met strategische doelstellingen
• Het faciliteren of coördineren van nascholing 

op het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC West-Vlaanderen, Fabriek Kramiek

Bereikte resultaten
Omdat we nog vrije plaatsten hadden, hebben we 
dit aanbod Vlaams verspreid over de 5 provincies. 
In totaal namen 32 deelnemers uit de 5  Vlaamse 
provincies hieraan deel, waarvan 4 scholen 
(6  leraren) uit Oost-Vlaanderen. Daarnaast waren 
ook deelnemers aanwezig van VDAB en PBD KOV.

Evaluatie
Een kleine impressie van de evaluaties die we 
mochten ontvangen.  
De inhoud van de Webinar kreeg een  score 
van 88% en dit voor de mooie, logische en 
 gestructureerde opbouw, de duidelijke en 
 verstaanbare  uitleg van de lesgever, de goed 
 gedocumenteerde en geanimeerde presentatie. 
Alle deelnemers vonden de Webinar gemakke-
lijk om te volgen, zelfs zonder voorkennis van het 
thema. 
Op de vraag of de aangeleverde info relevant 
is voor de deelnemer zelf en het aanvullen van 
zijn/haar lesinhoud, kreeg de Webinar een score 
van 88%. De duurtijd van de Webinar was voor 
95% van de deelnemers perfect zoals het was, 
 iedereen zou graag meer van dit soort Webinar-
opleidingen volgen en kiest ervoor om deze te 
volgen van 16:30 tot 18:00 uur. De interesses voor 
volgende thema’s zijn heel divers doch met een 
grote voorkeur voor de thema’s elektrisch rijden, 
rijden op waterstof en mobiliteit van de toekomst.



 2.2 COMMUNITY CHEMIE

Het studiegebied chemie wordt in Oost- 
Vlaanderen vertegenwoordigd door 13 scholen. 
Daartegenover staat een innovatieve industrie die 
nood heeft aan goed opgeleide talenten. Tijdens 
het schooljaar 2020-2021 vond een overleg plaats 
met pedagogische begeleiders, hogescholen 
Odisee, Hogent en universiteit Gent. Dit om na te 
gaan waar de noden en behoeften liggen van 

de leraren binnen het studiegebied chemie en 
waar mogelijke opportuniteiten. Er werd nog geen 
effectief aanbod geconcretiseerd, maar dit wordt 
opnieuw opgenomen volgend schooljaar. 

Link met strategische doelstellingen
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.

 2.3 COMMUNITY HOUT-BOUW

De community hout-bouw is een omvangrijke 
community met een grote variëteit aan activitei-
ten, specifieke noden en behoeftes. 

Het studiegebied hout wordt gekenmerkt door 
snelle ontwikkelingen op vlak van innovatie en 
vernieuwingen. Zowel uitrusting als bepaalde 
toepassingen evolueren snel. Het studiegebied 
bouw staat daar tegenover met een klassieker 
karakter. Maar ook binnen dit studiegebied moet 
men volop vooruit denken. Nieuwe materialen en 
bouwprincipes vereisen een continue alertheid 
om de toekomstige bouwvakkers klaar te stomen.

Volgende acties werden ondernomen in de zoek-
tocht naar interessante opportuniteiten én het 
versterken van de partnerrelaties: 
• prospectie en overleg voor externe subsidie-

projecten (cfr. InnoVET ‘VR in the Pipeline’, 
 Sociaal Innovatiefonds, … )

• deelname InnoVET-project SAVR 
• bijwonen opleiding en overleg met Argenta 

ARLU
• overleg Isolteam, Akzonobel, Tintelijn, Storch, CGI 

Global, Renson, Georg Fischer, Volkswoningen, 
Bos+, HOGENT, Artes Academy

• deelname infomomenten Constructiv
• overleg met de sectorfondsen Constructiv en 

Woodwize
• overleg met stakeholders actief in XR
• demosessies i.s.m. Syntra West over ‘Veilig 

 Werken op Hoogte’ in XR
• deelname Digital Construction Days
• deelname Bouwforum
• overleg pedagogische begeleiders

Link met strategische doelstellingen
Onze platformopdracht: acties tot stand brengen 
tussen scholen en onderneming.



 2.4 COMMUNITY LAND- EN TUINBOUW

Trefdag land- en tuinbouw
Op 17 en 25 maart 2021 organiseerden we op 
twee momenten een trefdag bij de onderneming 
AAMS-SALVARINI in Maldegem, om de demospuit 
en andere landbouwmeetapparatuur voor te 
stellen. Om het overleg coronaveilig te laten door-
gaan kozen we voor twee momenten met een be-
perkt aantal deelnemers. Er waren vier scholen uit 
Oost-Vlaanderen en drie scholen uit West-Vlaan-
deren aanwezig.

Husqvarna
Vanuit Husqvarna is er iemand aangesteld om 
de relatie met de scholen aan te halen. Stéphane 
Ateca bezoekt verschillende scholen (op vraag) 
in Oost-Vlaanderen (en andere provincies). Per 
school wordt een volledige dag uitgetrokken. Deze 
samenwerking is kosteloos voor de scholen.

• Presentatie over het bedrijf en de specifieke 
kenmerken, veiligheid en technieken, innovatie-
ve technologieën

• De mogelijkheid om gratis demo machines te 
gebruiken.

• Lesmateriaal

RTC Oost-Vlaanderen bezorgt de info over 
het aanbod van Husqvarna aan de land- en 
tuinbouwscholen. De praktische organisa-
tie is  kosteloos en in handen van Husqvarna. 
 Regelmatig houden we elkaar op de hoogte van 
acties of  wijzigingen. 

Omwille van coronamaatregelen kon/mocht 
 Husqvarna niet ontvangen worden in scho-
len. Slechts twee tso-bso scholen in Oost- en 
West-Vlaanderen namen deel.

Overleg pedagogische begeleiding
Op 8 april 2021 was er een digitaal overleg met de 
pedagogische begeleiders voor het studiegebied 
land- en tuinbouw van het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen.

Link met strategische doelstellingen
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Husqvarna, AAMS Salvarini 
Maldegem, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Evaluatie
Ondanks corona hebben we tussendoor wel 
goede contacten gehad met de scholen binnen 
land- en tuinbouw en hebben we de demospuit 
uiteindelijk als RTC-project uitgewerkt. Helaas kon 
Husqvarna niet veel bezoeken brengen wegens 
afstandsonderwijs en de coronamaatregelen.

 2.5 COMMUNITY MECHANICA-ELEKTRICITEIT

We maken het aanbod van RTC bekend en pro-
beren de noden te inventariseren van de scholen 
tijdens formeel en informeel overleg. Onder nor-
male omstandigheden bezoeken we tijdens het 
schooljaar scholen, de coronamaatregelen lieten 
bezoekers echter niet toe. Daarnaast is er overleg 
met de sectoren metaal en technologie (mtech+ 

Oost-Vlaanderen) en elektriciens (VOLTA) onder 
andere ook via het project ‘Techniekfestival’.

Op 3 december 2020 organiseerden we een digi-
taal infomoment om het projectvoorstel van SMC 
toe te lichten voor 15 scholen. SMC gaf een pre-
sentatie over hun project dat over vier jaar loopt. 



Het project werd uiteindelijk niet opgenomen in 
het jaaractieplan 2021-2022 omwille van prakti-
sche en budgettaire redenen.

Op 6 mei 2021 namen we deel aan het digitale 
Flanders E-consortium georganiseerd door VOLTA.

Op 7 mei 2021 hielden we een digitale 
 projectgroep om de projectvoorstellen voor het 
 jaaractieplan af te stemmen met de scholen. Vijf 
 scholen konden zich vrijmaken, ook de pedago-
gische begeleiding van het Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen was aanwezig.

Jaarlijks hebben we een overleg met de peda-
gogische begeleiding van zowel het GO! als het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Op vrijdag 22 ja-
nuari 2021 was er samen met RTC West-Vlaande-
ren een overleg met de pedagogische begeleider 
van het GO! en met de pedagogische begeleiders 
van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ook de samenwerking met Fluvius werd een jaar 
on hold gezet wegens corona. De onderneming 

stelt al een aantal jaar in haar vestigingen in Brug-
ge en Mechelen een didactische middenspan-
ningscabine ter beschikking van het onderwijs.  
We volgden ook de spitsdag van Fluvius op 24 
februari 2021 die voor het eerst digitaal plaatsvond 
samen met 12 Oost-Vlaamse scholen. Verschil-
lende technologieën kwamen aan bod, van de 
digitale meter tot laadpalen.

Link met strategische doelstellingen
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Fluvius, mtech+ 
Oost-Vlaanderen, VOLTA, SMC

Evaluatie
Een belangrijk onderdeel van onze werking is 
mensen samenbrengen om kennis en expertise te 
delen. Helaas heeft het coronavirus onze netwerk-
momenten opnieuw grondig verstoord.

 2.6 COMMUNITY VOEDING

In het studiegebied voeding hebben we te maken 
met twee invalshoeken, enerzijds een deel horeca 
en anderzijds een industriële tak van de voedings-
industrie.

De industriële tak richt zich op leerlingen mecha-
nica-elektriciteit en logistiek. Het deel horeca richt 
zich op leerlingen uit de afdelingen van hotel en 
bakkerijscholen. Beide vragen een andere aanpak.

Aanvullend op een breed gamma aan opleidin-
gen die vanuit de sector wordt georganiseerd, is 
er nood aan inspiratie rond vernieuwing en voor-
uitgang binnen het studiegebied voeding (zowel 
voor leraren als leerlingen). We besloten ook voor 
dit studiegebied het afgelopen schooljaar vraag-
gestuurd te werken. 

Volgende acties werden ondernomen in de zoek-
tocht naar interessante opportuniteiten én het 
versterken van de partnerrelaties: 

• overleg sectorfondsen Alimento en Horeca 
Forma

• overleg met pedagogische begeleiders
• overleg Foodwin, Tropix, Comeos, Eva vzw, 

Bos+, …

Uitleenbaar pakket kookmateriaal

Het pakket kookmateriaal bestaat uit een  Pacojet, 
Thermomix en Polyscience. Deze toestellen kun-
nen door de scholen ontleend worden om met 
de leerlingen in de klas aan de slag te gaan. De 
begeleidende leraren dienen een TTT gevolgd 
te hebben die gebruik en onderhoud van de 
 toestellen toelicht.



Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Cnudde

Bereikte resultaten
Twee scholen hebben het pakket uitgeleend.

Evaluatie
Doorheen de jaren zijn deze toestellen financieel 
toegankelijker geworden voor de scholen. Daar-
door hebben meerdere scholen deze toestellen 
reeds aangekocht.

 2.7 RTC-COMMUNITY’S EN STAKEHOLDERWERKING

Jaarlijks is er overleg met de vertegenwoordigers 
van de pedagogische begeleidingsdiensten van 
het GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinci-
aal Onderwijs Vlaanderen i.f.v. de studiegebieden 
auto, mechanica-elektriciteit, hout, bouw al dan 
niet in samenwerking met RTC West-Vlaanderen.

Daarnaast nam RTC Oost-Vlaanderen afgelopen 
schooljaar ook deel aan het regionaal overleg van 
de pedagogische begeleiding in Oost-Vlaande-
ren: DIOTAC, DAN, TA stuurgroep mechanica en 
elektriciteit, …

RTC Oost-Vlaanderen maakt deel uit van drie 
Provinciale Overlegfora duaal leren. Het gaat om 
Gent en rand, Meetjesland en Leie, Waas & Dender 
en Zuid Oost-Vlaanderen. In deze fora worden met 
vertegenwoordigers uit onderwijs en arbeidsmarkt 
enerzijds cijfergegevens besproken bv. program-
matie-aanvragen, maar ook inhoudelijk passeren 
een aantal thema’s zoals evaluatie, de aanloop-
fase, afstemming school bedrijf-sector, screening 
en oriëntering de revue.

Ook hadden we ons opnieuw geëngageerd om te 
participeren aan DUOday op 14 mei 2020. Helaas 
had de uitbraak van het coronavirus ook gevol-
gen voor DUOday, waardoor het initiatief werd 
uitgesteld naar 2021. DUOday is een doedag voor 
mensen met extra ondersteuningsnood.

Ten slotte is er ook met het Onderwijs centrum 
Gent (team onderwijs-arbeidsmarkt) een 
 structureel overleg. 

Link met strategische doelstellingen
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.



 2.8 COMMUNITY STEM

STEM staat voor een waaier aan technologische, 
technische, exact-wetenschappelijke en wiskun-
dige opleidingen en beroepen. We waarderen 
dat STEM meer en meer aandacht krijgt ook in 
het beroepsgericht en technisch onderwijs. Als 
RTC blijven we ons dan ook inzetten om de STEM- 
eigenschappen en kwaliteiten van het beroeps-
gericht en technisch onderwijs te versterken en te 
promoten. 

Hiertoe hebben we in 2020-2021 verschillende 
acties ondernomen. 

• We lanceerden voor de vierde keer onze 
project oproep. 

• RTC Oost-Vlaanderen nam deel aan stuurgroep 
Gelijkgestemd. Dit is een project van HOGENT 
en Odisee en wil een netwerk creëren om in de 
regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent 
voor wetenschap en techniek te stimuleren. 

• Er werd ook deelgenomen aan de strategische 
raad van iSTEM, om ook daar het beroepsgericht 
en technisch onderwijs op de kaart te zetten. 

• Vanuit diezelfde optiek was RTC Oost-Vlaan-
deren betrokken bij de workshop voor het 
vormgeven van het STEM-actieplan 2020-2030 
door VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen).

• Er was overleg met het STEM-platform om te 
bekijken waar er verbindingen kunnen gelegd 
worden met onze STEM-projectoproep.

• We namen deel aan het lerend netwerk van 
InnoVET.

• Er werd deelgenomen aan het European 
 National Networks for the Enhancement of VET 
(ENNE), waar RTC Oost-Vlaanderen een toelich-
ting gaf over de werking. 

RTC STEM-projecten 2020-2021

Vanuit de missie van RTC Oost-Vlaanderen 
(meebouwen aan een kwaliteitsvol onderwijs op 
het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt), is en blijft 
het belangrijk dat onderwijs jongeren opleidt met 
aandacht voor de uitdagingen in onze maat-
schappij. We doen dit enerzijds door  STEM-kennis 
te laten verwerven en anderzijds door in te 
zetten op 21-eeuwse vaardigheden. RTC Oost- 
Vlaanderen lanceerde daarom in het schooljaar 
2020-2021 voor de vierde keer een projectoproep 
waarbij leerlingen uit de 3de graad beroeps-
gericht en technisch onderwijs een relevant 
 probleem aanpakken.

Er werden enkele voorwaarden vooropgesteld 
waaraan de ingediende STEM-projecten moesten 
voldoen. Om een STEM-project in te dienen moest 
het/er: 
• Projectidee vertrekken vanuit de realiteit. 
• Getrokken worden door minstens 3 leerlingen 

van de 3de graad van het bso, buso, dbso, 
 duaal of tso

• Samengewerkt worden met verschillende 
 studierichtingen 

• Leerlingenteam samenwerken met onder-
nemingen die ondersteuning kunnen bieden 
bv. in het aanleveren van expertise, de vraag, 
materiaal ... . 

• Om een Oost-Vlaamse school gaan. 

Opleiding STEM-didactiek en projectwerking  
voor leraren 
Er werd ingezet op het versterken van de com-
petenties van de leraren. Onze focus lag daarbij 
op het projectmatig, geïntegreerd en/of studie-
richting overschrijdend werken. 

Net voor de tweede coronagolf zijn intrede deed 
(oktober 2020), gaf iSTEM een fysieke work-
shop rond STEM-didactiek. Ondanks de nieuwe 
 corona-golf, die de prioriteiten bij onze leraren 
verlegde, én de beperkte didactische werkvormen 
om de workshop inhoudelijk vorm te geven, werd 
deze toch positief onthaald. 

Nog meer dan vorige schooljaren voelden we bij 
de scholen de nood om professionele video’s en 
foto’s te kunnen inzetten. Daarom ondersteunden 
we de scholen door ze enerzijds in te leiden in hoe 
ze creatieve content kunnen maken en anderzijds 
waar en hoe ze deze kunnen verspreiden. Deze 
opleidingen i.s.m. I Like Media kregen vorm in drie 
webinars ‘creatieve content maken’ en ‘creatieve 
content verspreiden’. Deze waren heel praktijk-
gericht en gingen concreet in op good practices 
van de voorbije schooljaren. Met deze webinars 
wilden we de leraren en de scholen handvaten 
aanreiken in de aanpak van hun STEM-projecten 
op sociale media. Daarnaast wilden we hen ook 
bewuster maken van deze (vooral) online wereld 
en dat het loont om hier tijd voor vrij te maken 

In totaal registreerden we 30 aanvragen om 
deel te nemen aan de webinars van 14 scholen. 
Vijf van deze scholen waren geen deelnemers 
van de STEM-projecten, maar wilden aansluiten. 
 Sommige deelnemers namen deel zowel aan de 
webinar creatieve content maken, als creatieve 
content verspreiden. 



Slimme luchtkwaliteit leraren-
kamer 4.1  
(Tectura Gent centrum) 

Prototyping @3D Tech Lab 
(Tectura Gent centrum) 

Milieuvriendelijke motoren de 
trike (Oscar Romerocollege 
Dendermonde) 

Leslokaal van morgen  
(GO! Courtmans Maldegem) 

Intelligente en luminieuze 
verlichting  
(Tectura Merelbeke) 

Het toegankelijk terras 
(Sint-Franciscusschool  
Zottegem) 

Het tekenlokaal als Woodroom 
(Tectura Merelbeke) 

Het slimme datacenter  
(GO! Erasmusatheneum 
Deinze) 

Het domoticalab  
(We Tech Academy  
Sint-Niklaas) 

Het broedkaseffect  
(GO! Courtmans Maldegem) 

Extruder (OLVI-Pius X Zele) ELSA, Electronics & Safety 
(Campus Glorieux Ronse) 

De slimme regenwaterput 
(Scheppersinstituut Wetteren) 

De mobiele robot  
(GO! Atheneum  
Geraardsbergen) 

De levende robot humanoid 
robotarm (Bernardustechni-
cum Oudenaarde) 

De levende robot AI-head 
(Bernardustechnicum  
Oudenaarde) 

De etikettenlift  
(Emmaüsinstituut Aalter) 

De draaitafel (VLOT! Lokeren) 

De digitale draaibank  
(Tectura Groenkouter) 

De computergestuurde  
trekbank  
(Scheppersinstituut Wetteren) 

Buitenzicht  
(KA Beveren-Waas) 

(Ver)malende shredder 
(OLVI-Pius X Zele) 



Beroepsgericht en technisch onderwijs  
als STEM-ambassadeur
Er werd ook ingezet op een positieve profilering 
van het beroepsgericht en technisch onderwijs. 
Naar aanleiding van de corona-epidemie en de 
nood van de scholen om naar buiten te  komen 
met hun STEM-projecten (opendeurdagen wer-
den het afgelopen schooljaar geannuleerd) werd 
er niet meer gekozen voor roll-up banners. We 
kozen voor video’s als medium om aandacht te 
trekken voor het beroepsgericht en technisch 
onderwijs. Elke school die één of meerdere goed-
gekeurde STEM-projecten had, kreeg een profes-
sionele fotoreportage én een professioneel filmpje 
dat met de buitenwereld gedeeld kon worden. 
In het filmpje zien we telkens de projectnaam, 
shots van de betrokken leerlingen, het logo van 
de  ondersteunende ondernemingen en project-
partners. Ten slotte kregen de STEM-projecten een 
forum via onze nieuwsbrief en Facebookpagina. 
Daarnaast werd voor de STEM-projecten een 
breed forum voorzien op de eerste virtuele editie 
van het Techniekfestival (editie 2021). 

Link met strategische doelstellingen
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en ondernemingen. De 
 samenwerking tussen het beroepsgericht en 
technisch secundair onderwijs en onderne-
mingen werd bevorderd door lokale samenwer-
kingen in de vorm van concrete projecten. Door 
de extra financiële ondersteuning kregen de 
scholen de kans om effectief mee een project 
uit te werken. Het liet jongeren toe  up-to-date 
STEM-kennis en 21ste -eeuwse vaardigheden 
te verwerven op een motiverende manier, in 
de authentieke context van een onderneming. 
Met een nauwere samenwerking tussen scho-
len en ondernemingen bouwen we mee aan 
kwaliteitsvol onderwijs en zorgen we ervoor dat 
opleiding en vorming beter afgestemd raken op 
de noden van de arbeidsmarkt.

• Acties realiseren die de interesse en compe-
tentieverhoging in STEM verhogen. Zo werd er 
ingezet op STEM-didactiek en project matig 
werken. Zo konden we de kwaliteit van de 
STEM-projecten bevorderen. Jongeren zien de 
meerwaarde van de verschillende vakken en 
kunnen op een prikkelende manier STEM-kennis 
en vaardigheden verwerven. We stonden in voor 
de verdere professionalisering van de leer-
krachten door vragenuurtjes in te richten voor 
het uitschrijven van een projectaanvraag, een 
opleiding m.b.t. STEM-didactiek en individuele 
ondersteuning van de projectteams. We gaven 
de STEM-projecten een plaats op onze ver-
nieuwde website, zodat de kennis en expertise 

gedeeld werd met andere scholen. De projecten 
werken  inspirerend en dit komt de kwaliteit van 
het STEM-onderwijs ten goede. Op de virtuele 
editie van het Techniekfestival werden de pro-
jecten getoond aan alle bezoekers. Dit liet toe 
dat scholen en leerkrachten van verschillende 
scholen met elkaar in contact kwamen en van 
elkaar konden leren. 

• Door de projecten ‘in de kijker’ te plaatsen voor 
het grote publiek, werkten we aan een positieve 
profilering van het beroepsgericht en tech-
nisch onderwijs en van de leerlingen in deze 
studierichtingen. Ook op deze manier konden 
we op een efficiënte manier goede praktijken 
delen. De initiatiefnemers namen hierbij een rol 
op als STEM-ambassadeur, wat opnieuw andere 
 scholen verder inspireerde. We hebben de leer-
krachten hierin ondersteund door opleidingen 
aan te bieden omtrent creatieve content maken 
en het verspreiden op sociale media. We onder-
steunden de leerkrachten door de montage van 
een professioneel filmpje van hun STEM-traject, 
het promoten van het project op de RTC-Face-
bookpagina, LinkedInpagina, vernieuwde web-
site en nieuwsbrief, een forum aan te bieden op 
het virtuele Techniekfestival, …

Een volledig overzicht van alle STEM-projecten is 
te vinden op onze website:  
https://www.rtcoostvlaanderen.be/
stem/1.-stem-projecten-20-21

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, HOGENT, Provincie 
Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Woodwize, iSTEM

https://www.rtcoostvlaanderen.be/stem/1.-stem-projecten-20-21
https://www.rtcoostvlaanderen.be/stem/1.-stem-projecten-20-21


Bereikte resultaten
De oproep resulteerde in 28 ingediende 
STEM-projecten van 17 verschillende  scholen, 
daarvan werden uiteindelijk 22 STEM- projecten 
met een rechtstreekse samenwerking 
 tussen school en onderneming gerealiseerd. 
16  verschillende Oost-Vlaamse scholen waren 
 betrokken. Deze scholen werkten uiteindelijk 
 samen met 42 lokale ondernemingen.

Bernardustechnicum 
Oudenaarde

• De levende robot:  
AI-head

• De levende robot:  
humanoid robot-arm

Buso Sint-Franciskus-
school Zottegem

• Het toegankelijke terras

Campus Glorieux  
Secundair 

• ELSA, Electronics & Safety

GO! Atheneum  
Geraardsbergen

• De mobiele robot

GO! Atheneum  
Merelbeke

• Intelligente & lumineuze 
verlichting

• Het tekenlokaal  
als woodroom

GO! Erasmusatheneum 
Deinze

• Het slimme datacenter

GO! KA Beveren-Waas • Buitenzicht

GO! KTA MoBi Gent • Prototyping @D³ Tech Lab
• Slimme luchtkwaliteit: 

lerarenkamer 4.1

GO! KTA-GITO  
Groenkouter Gent

• De digitale draaibank

GO! Middenschool & 
atheneum COUMA  
Maldegem

• Leslokaal van morgen
• Broedkasteffect

IDEAAL Emmaüs 
bovenbouw Aalter

• De etikettenlift

OLVI - PIUS X Zele • Extruder
• (Ver)malende shredder

Scheppersinstituut 
Wetteren

• De slimme regenwaterput
• De computergestuurde 

trekbank

VLOT! Campus 
Sint-Laurentius Lokeren

• De draaitafel

WeTech Academy  
Sint-Niklaas

• Het domotica lab

Oscar Romero college 
Techniek & Engineering

• Milieuvriendelijke  
motoren: de trike

Evaluatie
17 scholen tekenden in op de oproep. Hoe-
wel de coronacrisis veel invloed had op ons 
opleidings aanbod, kunnen we stellen dat de 
STEM-oproep in 2020-2021 een succes was. Dit 
kan te wijten zijn aan het feit dat scholen niet 
extern hoefden te gaan om deel te nemen maar 
dit STEM-project volledig intern binnen de school-
muren konden uitvoeren. Met deze projecten 
tonen we heel concreet hoe de samenwerking 
school-onderneming er uit kan zien. Dit inspireert 
ook andere scholen. De bottom-up manier van 
werken legt verantwoordelijkheid bij de scholen 
zelf. Het inzetten op communicatie vergroot de 
zichtbaarheid van het beroepsgericht en tech-
nisch onderwijs. 

We merken dat het voor beroepsgerichte en tech-
nische scholen niet evident is om een schriftelijk 
dossier op te stellen. Voor sommige projecten is 
een schooljaar te kort. Verschillende STEM-pro-
jecten hebben vertraging opgelopen door de 
coronapandemie. We zijn ervan overtuigd dat het 
beroepsgericht en technisch onderwijs zonder 
twijfel STEM-onderwijs is en lanceren een nieuwe 
oproep volgend schooljaar.



3 Projectresultaten

Interpretatie van de resultaten:

Potentieel bereik: alle onderwijsinstellingen waarvoor het project relevant kan zijn, in het kader van 
het realiseren van de competenties van de beroepskwalificatie(s). Onafhankelijk van de project-
middelen, berekend op basis van cijfers aangeleverd door de toezichthoudende overheid.

Maximaal bereik: aantal onderwijsinstellingen, dat afhankelijk van de projectmiddelen,  
maximaal kan deelnemen aan het project (minstens 20% van het potentieel bereik).

Effectief bereik zonder corona met % t.o.v. maximaal: aantal onderwijsinstellingen,  
dat ingeschreven is op het project (minstens 50% van maximale bereik). 

Effectief bereik met corona met % t.o.v. maximaal: aantal onderwijsinstellingen,  
dat effectief heeft deelgenomen. 

Impact corona: verschil tussen het aantal onderwijsinstellingen effectief bereik zonder en met corona.

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen zonder corona: aantal leerlingen x duur van de opleiding 
dat ingeschreven is op het project.

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen met corona: aantal leerlingen x duur van de opleiding  
dat effectief heeft deelgenomen. 

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren zonder corona (indien van toepassing): aantal leraren x 
duur van de opleiding dat ingeschreven is op het project.

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren met corona (indien van toepassing): aantal leerlingen x 
duur van de opleiding dat effectief heeft deelgenomen. 

Aantal dagen ontleend zonder corona (mobiel pakket): aantal (week)dagen dat een pakket  
werd gereserveerd.

Aantal dagen ontleend met corona (mobiel pakket): aantal (week)dagen dat een pakket  
werd ontleend.



 3.1 STUDIEGEBIED AUTO

AANBOD AUTO

EDUCAM ADAS-opleiding – Pulsar Advanced 
Driver Assistance Systems voor leerlingen 

Tijdens de leerlingenopleiding komen de  EDUCAM 
trainers met het didactische materiaal langs 
op school.

In het eerste deel van de opleiding wordt er een 
overzicht gegeven van de passieve en actieve 
veiligheidssystemen. De bestaande systemen 
worden kort opgefrist maar de focus ligt vooral 
op de werking en afstelling van de geavanceerde 
rijhulpsystemen voor de bestuurder (ADAS).

• Passieve veiligheidssystemen: Versterkings-
technieken bij een aanrijding, airbags, 
kreukelzones en aanverwante systemen, 
 voetbescherming, gordelspanners, actieve 
hoofdsteunen, actieve motorkap.

• Actieve veiligheidssystemen: ABS/ESP + aanver-
wante systemen (Hill Start Assist, anti-rollover, 
aanhangerstabilisatie enz.), adaptieve cruise 
control, automatische remsystemen, monitoring 
van de bestuurder, dodehoekindicatoren, TPMS, 
afstands- en rijstrookwaarschuwing.

• In het praktijkgedeelte wordt aan de hand van 
een demo door de instructeur de volledige 
kalibratieprocedure van de diverse camera en 
radarsystemen getoond op één voertuig.

Leermiddelen: 
• Een PowerPoint presentatie met videofragmenten.
• Een Nissan Pulsar met Surround View en adap-

tieve cruise control.
• Een Nissan Consult 2 diagnosesysteem.
• Specifiek gereedschap voor het kalibreren van 

de radar en camera’s.

Vooropgestelde doelstellingen
• De verschillende actieve en passieve veilig-

heidssystemen herkennen.
• De werking van de verschillende veiligheids-

systemen verklaren.
• Weten wat er gebeurt als een veiligheids-

systeem geactiveerd wordt.
• Het onderling verband tussen de systemen 

 kennen (bij werking en herstelling).
• Weten hoe een ADAS-systeem wordt 

 gekalibreerd.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, EDUCAM

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 9

Maximaal bereik: 5 (55,55%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 5 (55,55%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 0 en 0%

Impact corona: 5 of 100%

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 50

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 0

Evaluatie
Ook dit schooljaar konden deze leerlingen-
opleidingen niet doorgaan omwille van de 
 coronamaatregelen. Er werden namelijk geen 
externe lesgevers op de scholen toegelaten.

Opleidingen i.s.m. VIVES 

RTC Oost-Vlaanderen organiseerde i.s.m. RTC 
West-Vlaanderen & VIVES Kortrijk op 28 en 29 
oktober 2020, een 2-daagse lerarenopleiding 
met als thema “Alternatieve aandrijvingen & 
brandstoffen”. Tijdens deze opleiding die zowel 
theoretisch als praktisch van aard was, werden 
 volgende rubrieken uitgelicht:

- Elektrische wagens
• Opbouw elektrische voertuigen
• Batterijen: kenmerken en eigenschappen, types, 

toekomst
• Opladen van een elektrisch voertuig: infrastruc-

tuur, laadkabels, voertuiglader, capaciteit batterij
• Verbruik van een elektrisch voertuig
• Veilig werken aan een elektrisch voertuig
• Hoogvoltage: veiligheidsbewaking, isolatie 

 bewaking, spanningsvrij plaatsen
• Elektronica: inverter, boost converter, 

 dc-dc converter



- Brandstofcelvoertuigen
• Waterstof als brandstof
• Werking brandstofcel
• Waterstofeconomie
• Toyota Mirai: opbouw
• Hyundai ix35: opbouw

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, 
VIVES Kortrijk

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 9

Maximaal bereik: 4 (44.44%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 3 (75%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 2 (50%)

Impact corona: 1 leraar mocht niet meer  
participeren van zijn directie wegens corona

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
zonder corona (indien van toepassing): 4

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
met corona (indien van toepassing): 4

Evaluatie
Deze opleiding werd coronaveilig georganiseerd 
door VIVES Kortrijk. Het aantal deelnemers werd 
hierdoor beperkt tot maximum acht leraren, 
waarvan vier voor plaatsen voor Oost-Vlaande-
ren en vier voor West-Vlaanderen. Het cursus-
materiaal werd door VIVES meegegeven aan de 
deelnemers. De opleiding werd gesmaakt door 
de leraren. Leraren die niet konden of mochten 
deelnemen hebben aan RTC een herhaling van dit 
aanbod aangevraagd.

Daarnaast organiseerde RTC Oost-Vlaanderen 
i.s.m. RTC West-Vlaanderen & VIVES Kortrijk ook 
enkele leerlingenopleidingen.

-  Mobiele automatisering  
een sessie op 22 april 2021 in de namiddag voor 
maximum 12 deelnemers 
Inhoud: communicatie tussen trekker en aan-
hanger, ISO-bus verhaal, geautomatiseerde 
landbouwmechanisatie, autonome mobiliteit ,… 
dit alles toegepast op proefstanden die de 

realiteit schetsen. In deze cursus wordt dieper 
ingegaan op het elektronische verhaal achter al 
deze toepassingen.

-  Hybride en elektrische mobiliteit + waterstof  
een sessie op 20 april 2021 in de voormiddag 
voor maximum 12 deelnemers 
Inhoud: Het wat, hoe en waarom van elektri-
sche voertuigen en brandstofcel  voertuigen 
(waterstof) komt in deze opleiding aan bod. 
Dit toegepast op een wagen met bijhorende 
 diagnoseapparatuur.

-  Vermogen metingen + autosport (afstellen motor) 
twee sessies op 29 april 2021 in de voor -of 
 namiddag voor maximum 12 deelnemers 
Inhoud: In deze opleiding doen de leerlingen 
vermogen metingen op wagens en motorfiet-
sen. Ook stellen ze een motor volledig af met 
een ECU, wie van hen haalt het meeste vermo-
gen uit de kleine Yaris motor van VIVES Kortrijk?

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, 
VIVES Kortrijk

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 9

Maximaal bereik: 2 (22,22)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 2 (100%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 2 (100%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 5

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 5

Evaluatie
Zowel de participerende scholen als VIVES Kortrijk 
waren tevreden over deze opleidingen. Wel 
jammer dat we dit schooljaar maar een beperkt 
aantal opleidingsdagen konden aanbieden. RTC 
kreeg van VIVES Kortrijk vier opleidings dagen, 
waarbij ook hier twee data voorzien werden 
voor Oost-Vlaanderen en twee dagen voor 
West-Vlaanderen. Scholen niet konden parti-
ciperen, hebben aan RTC een herhaling van dit 
aanbod aangevraagd.



 3.2 STUDIEGEBIED HOUT-BOUW

MOBIEL PAKKET BEKISTINGSMATERIAAL

Vooropgestelde doelstellingen
Met dit project komen we tegemoet aan de nood 
van scholen om gebruik te kunnen maken van 
het nodige didactisch materiaal met een hoge 
investeringskost. Het systeembekistingspakket 
is opgenomen in het curriculum maar vraagt 
grote investeringen met een lage efficiëntiewinst 
voor de scholen. Met dit project streven we naar 
de praktische invulling van een belangrijk deel 
van het curriculum voor de leerlingen binnen het 
studie gebied bouw zodat ze voeling blijven be-
houden met hun toekomstige werkrealiteit.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op vlak van noodzakelij-

ke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Wolftech nv

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 19

Maximaal bereik: 16 (84%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 11 (69%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 11 (69%)

Impact corona: 0

Aantal dagen ontleend zonder corona  
(mobiel pakket): 180

Aantal dagen ontleend met corona  
(mobiel pakket): 180

Evaluatie
Ruim 178 leerlingen maakten afgelopen school-
jaar gebruik van het pakket systeembekisting. 
Er blijft veel vraag naar het pakket vanwege de 
Oost-Vlaamse scholen.



AFWERKINGSTECHNIEKEN

Binnen dit project werd een samenwerking met 
Hesse uitgebouwd. Zij bieden de leerlingen in 
kleine groepen een praktijksessie aan met theore-
tische achtergrond rond lakken en vernissen van 
meubilair. Deze opleiding vindt plaats of in het 
atelier en de labo-ruimte van Hesse, of op school 
of in een lokaal bedrijf. Alvorens met de leerlingen 
deel te nemen dient de begeleidende leraar een 
TTT gevolgd te hebben. Het afgelopen schooljaar 
werd geen TTT georganiseerd.

Vooropgestelde doelstellingen
Een meubel afwerken op een professionele 
 manier stelt de vakman voor behoorlijk wat uit-
dagingen. Het eindresultaat is afhankelijk van tal 
van factoren: de correcte voorbereiding van het 
hout, de gebruikte afwerkingsproducten, de spuit-
techniek, de omgevingsfactoren, … Door middel 
van een intensieve dagopleiding wil een profes-
sional van het bedrijf Hesse de leerlingen een 
grondige basis bijbrengen m.b.t. het kwalitatief 
afwerken van een meubel.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Hesse

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 36

Maximaal bereik: 12 (33%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 11 (92%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 4 (33%)

Impact corona: 7

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 109

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 31

Evaluatie
Zowel leerlingen, leraren als het bedrijf zijn 
heel  tevreden over het project. Naar aanleiding 
van corona werd het maximum aantal leerlingen 
dat kon worden toegelaten in de praktijkruim-
te beperkt tot 8, waardoor sommige scholen 
 beslisten toch niet in te gaan op het aanbod. 
Daarnaast kregen we opnieuw van meerdere 
scholen het bericht dat er geen externen meer 
mochten toelaten worden en/of ze zich ook niet 
mochten verplaatsen (in groep). 

AANBOD HOUT-BOUW

In samenwerking met Constructiv werden twee 
acties voorzien:

Innovatieve thema’s 

De samenwerking met Constructiv  Vlaanderen 
richt zich op innovatieve thema’s. Er werden 
verschillende opleidingen georganiseerd zoals: 
schuur- en spuittechnieken in de praktijk (zowel 
leerling- als lerarenopleiding), asbestherken-
ning, topografie van vandaag gps en robotic 
totaalstation, EPDM voor platte daken, plaatsen 
van buitengevelisolatie (E-board), verlijmen van 
stenen, kennismakingspakket plaatsen van parket, 
innovatief produceren en duurzaam en bijna 
energie neutraal bouwen (BEN), pistoolschilderen, 
industriële spuittechnieken, constructie en uitslag 

van dakspanten, afkittechnieken en wind- en 
luchtdichting met de luchtdichtingsbox, …

Vooropgestelde doelstellingen
Faciliteren en ondersteunen in kennis en expertise 
rond nieuwe bouwtechnieken.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op vlak van noodzakelij-

ke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Constructiv,  
meerdere bedrijven



Bereikte resultaten innovatieve thema’s 
Potentieel bereik: 28

Maximaal bereik: 20 (71%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 20 (100%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 19 (95%)

Impact corona: 1

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 329,5

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 378

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
met corona: 2

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
zonder corona: 2

Building the future 

Building the Future (BTF) is een populair provin-
ciaal project waar de scholen graag aan deel-
nemen. De jongeren krijgen een reële inkijk in wat 
tewerkstelling in de bouw hen zal bieden. Doordat 
het concept jaarlijks een inhoudelijke update krijgt, 
blijft het relevant. Ook in het schooljaar 2020-2021 
werden de drie fysieke eventdagen vervangen 
door een event op school. 

Er werden mini-versies van BTF op de aanvra-
gende school georganiseerd in de vorm van 
workshops en aanvullende (theoretische) sessies. 
Deze beknopte versie van BTF kon een volledige of 
een halve dag in beslag nemen. De workshops die 
op de scholen konden doorgaan en waaruit een 
keuze kon gemaakt worden waren: brandbestrij-
ding, kalmte kan u redden, escape room. Dit werd 
ook aangevuld met theoretische sessies rond 
loopbanen in de bouw. De scholen reageerden 
massaal op dit voorstel.

Vooropgestelde doelstellingen
Faciliteren en ondersteunen in kennis en expertise 
rond nieuwe bouwtechnieken.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op vlak van noodzakelij-

ke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Constructiv,  
meerdere bedrijven

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 39

Maximaal bereik: 39 (100%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 39 (100%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 39 (100%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 332,5 

Evaluatie
De interesse in de innovatieve thema’s i.s.m. Con-
structiv is heel groot. Zo werden er oorspronkelijk 49 
aanvragen geregistreerd van 20 scholen, waarvan 
uiteindelijk 7 aanvragen werden ge annuleerd. Een 
belangrijke opmerking is dat al deze opleidingen 
konden doorgaan op de school zelf. 

Hoewel niets kan tippen aan de live versie van 
Building the Future, werd ook de digitale variant 
van Building the Future door de scholen gesmaakt. 
Door het event digitaal aan te bieden werden 
meer scholen bereikt dan met de driedaagse 
fysieke variant.



MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN IN HOUT

Houtbewerking met verschillende types 
zaagbladen

Leitz is de referentie op vlak van zaagbladen 
en biedt een breed en kwalitatief hoogwaardig 
 programma van met hardmetaal en diamant 
opgelegde cirkelzaagbladen voor een nauw-
keurige en economische bewerking van verschil-
lende materialen vb. massief hout, kunststoffen 
en non-ferromaterialen. De leerlingen krijgen een 
korte presentatie over de verschillende soorten 
zaagbladen. Daarna wordt er in de werkplaats 
getoond hoe zaagbladen kunnen vervangen 
worden. Er komen een viertal verschillende zaag-
bladen aan bod zoals de traditionele paneelzaag 
(met ritser), het diamantzaagblad, het zaagblad 
voor de bewerking van massief hout, het zaag-
blad voor de bewerking van kunststoffen en 
non-ferrometalen.

Vooropgestelde doelstellingen
De leerlingen krijgen zicht op wat de theorie is 
achter een zaagblad, het gebruik en het vervan-
gen ervan, … en hoe je een zaagblad duurzaam 
kan gebruiken.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Leitz

Evaluatie
De opleider had laten weten in het begin van het 
schooljaar de vraag nog niet te kunnen opnemen 
wegens de coronapandemie. Uiteindelijk werd 
afgesproken deze opleiding verder te zetten in het 
schooljaar 2021-2022.

Houtbewerking met kleine machines

Zagen, frezen, schuren, schaven, boren, schroeven, 
beitelen, splijten … Het zijn maar enkele taken die 
schrijnwerkers en schilders dagdagelijks uitvoe-
ren. Professionele vakmannen hebben machines 
nodig die de nodige ondersteuning bieden in 
hun complexe werk. Festool is de aanbeveling 
wanneer het gaat over elektrische gereedschap-
pen. Of het nu gaat over renovatie, sanering, 
 warmte-isolatie, daken, houten huizen, trappen, 

voorgevels of verwerking van ondergronden, 
voor elke taak bestaat een gereedschap dat de 
 handeling eenvoudiger maakt.

Vooropgestelde doelstellingen
De leerlingen maken kennis met verschillende 
soorten en de nieuwste houtbewerkingsmachines.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Festool

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 36

Maximaal bereik: 8 (22%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 7 (88%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 4 (50%)

Impact corona: 3

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 118

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 30,5

Evaluatie
Ook deze opleiding werd positief onthaald door 
de scholen en het bedrijf zelf. De opleider gaf aan 
dat het wel niet altijd even ‘renderend’ is voor 
hem om de opleiding te geven aan heel kleine 
 klasgroepen. Dit is een gevolg van het dalend 
leerlingenaantal in de richtingen hout.



HI-MACS @ ENGELS – SOLID SURFACE

Tijdens deze opleiding maken leerlingen ken-
nis met de gebruikte solid surfaces materialen 
in interieur en meubelindustrie, keukens, bad-
kamer, … Na een theoretische uiteenzetting over 
het ontstaan, de eigenschappen en mogelijkhe-
den ervan maken de leerlingen een werkstuk in 
solid  surfaces. Technieken zoals frezen, opschuren, 
verzagen, verlijmen, reparaties uitvoeren komen 
aan bod. Wanneer de opleiding plaatsvindt bij het 
bedrijf zelf, komt ook de techniek van het thermo-
formeren aan bod en kunnen de leerlingen deze 
zelf uitvoeren.

Vooropgestelde doelstellingen
De leerlingen maken kennis met solid surfaces 
producten en de toepassing ervan.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Engels

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 36

Maximaal bereik: 9 (25%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 11 (122%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 1 (11%)

Impact corona: 10

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 138

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 7

Evaluatie
Deze leerlingenopleiding is bijzonder populair bij 
scholen, vooral omwille van het uitgebreide prak-
tijkgedeelte en de infrastructuur (voor het ther-
moformeren) in het bedrijf waarover de scholen 
niet beschikken. Deze leerlingenopleiding werd on 
hold gezet in het begin van het schooljaar door 
de nieuwe coronagolf. De opleiding werd opnieuw 
ingericht in het voorjaar 2021. Vele scholen haak-
ten echter af omdat ze zich niet (in groep) extern 
mochten verplaatsen of geen externen meer 
mochten toelaten op school. In het begin van 
maart 2021 begonnen de cijfers opnieuw te stijgen 
waardoor de opleider uiteindelijk besliste geen 
enkele van de geplande opleidingen nog te laten 
doorgaan, dit voor de rest van het schooljaar. 

SCHILDER-, VLOER- EN PLAMUURTECHNIEKEN

Decoratieve schilderstechnieken

De schilderswereld evolueert volop. Het huidige 
aanbod aan verfsoorten wordt constant uitge-
breid met aandacht voor duurzaamheid. Ook 
nieuwe schilderstechnieken doen hun intrede. 
Deze praktische opleiding van Stoopen & Meeûs 
liet de leraren kennismaken met minerale afwer-
kingen en decoratieve basistechnieken. 

Vooropgestelde doelstellingen
Leraren in contact brengen met de nieuwste de-
coratieve producten en technieken op de markt.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.

• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 
het vlak van nieuwe technologieën.

• Acties realiseren die de interesse en competen-
tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Stoopen & Meeûs

Evaluatie
De lerarenopleiding werd ingepland in novem-
ber, maar de school die de gastlocatie was van 
de opleiding zag het niet meer zitten deze te 
laten doorgaan. Er werd gezocht naar een ande-
re gastlocatie, maar die werd niet gevonden. De 
opleiding werd daardoor geannuleerd. In samen-
spraak met de opleider werd beslist de lerarenop-
leiding te verschuiven naar volgend schooljaar.



Plamuurtechnieken met rol, hand  
en spuitplamuren

Er zijn traditionele en lichtgewicht plamuren, 
plamuren met verhoogde watervastheid, plamu-
ren met extra hechtkracht, plamuren met extra 
vulkracht, grove tot zeer fijne plamuren, … Victoir 
nv heeft een ruim assortiment aan plamuren voor 
elke ondergrond en elke afwerkingsgraad. Tijdens 
deze opleiding worden de mogelijkheden ver-
kend van diverse handplamuren, rolplamuren en 
de meest innovatieve spuitplamuren (te spuiten 
met airless of wormpomp) van Dalapro. Na een 
beknopte theoretische uiteenzetting krijgen de 
leerlingen en leraren in het vernieuwde opleidings-
centrum van Victoir nv de verschillende demo’s. 

Vooropgestelde doelstellingen
De leerlingen en leraren in contact brengen met 
de nieuwste technieken om plamuur aan te bren-
gen en de nieuwste plamuurproducten.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Victoir

Evaluatie
Ook deze partner gaf in september aan het 
niet te zien zitten om deze opleiding verder te 
 zetten in zijn opleidingscentrum. Ze verkozen af 
te  wachten wat het komende schooljaar zou 
brengen.  Bovendien werd de onderneming door 
 corona genoodzaakt tot het geven van afzon-
derlijke  trainingen i.p.v. trainingen aan groepen 
van onder nemingen, daarom werd uiteindelijk 
 besloten om de opleidingen voor scholen uit te 
stellen naar volgend schooljaar.

 3.3 STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

GRAAFMACHINES

Dankzij deze actie zorgen we ervoor dat scho-
len uit land- en tuinbouw minstens twee weken 
aan de slag kunnen met graafmachines. Via een 
 online kalender kunnen scholen een aanvraag 
indienen. Er worden twee types graafmachines 
van 1,5 en 3 ton naar de school gebracht. De 
voorwaarde is dat de begeleidende leerkracht 
eerst een train the trainer heeft gevolgd. Deze 
aanpak zorgt ervoor dat leerlingen projectmatig 
en  kwalitatief kunnen werken. RTC huurt de graaf-
machines bij Gavarent, het bedrijf staat in voor 
transport en nazicht van de machines.

Vooropgestelde doelstellingen
Met het project komen we tegemoet aan de 
 behoefte van de scholen om hun leerlingen in 
praktijk kennis te laten maken met de  verschillende 

facetten (werking, veiligheid, uitvoering werk, …) 
van graafmachines. De scholen beschikken im-
mers niet over de nodige graafmachines en de 
hoge investeringen zijn niet te verantwoorden. Dit 
project draagt ook bij aan de veiligheids- en com-
petentie-eisen van een toekomstige werknemer 
binnen de land- en tuinbouwsector.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Gavarent, PCLT 
( Praktijkcentrum voor land- en tuinbouw vzw)



Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 10

Maximaal bereik: 10 (100%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 10 (100%) 

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 10 (100%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona (indien van toepassing): 191

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona (indien van toepassing): 191

Aantal dagen ontleend zonder corona  
(mobiel pakket): 120

Aantal dagen ontleend met corona  
(mobiel pakket): 120

Evaluatie
Al een aantal jaar een vaste waarde binnen het 
RTC-aanbod. De vraag naar dit project blijft groot. 
Ook uit andere sectoren! Volgend jaar stellen we 
het aanbod open naar scholen met ruwbouw. 
Door het project aan te bieden als een ontleen-
project wordt dit als veel kwalitatiever ervaren. De 
scholen hebben meer tijd om met de machines 
aan de slag te gaan. Deze actie kent ook veel 
succes in het POW-verhaal. We ontvingen maar 
liefst 7 aanvragen uit andere provincies. In totaal 
namen daar 129 leerlingen deel aan het aanbod. 
In totaal waren de graafmachines 70 dagen uit-
geleend buiten Oost-Vlaanderen.

Dit project kon coronaveilig georganiseerd 
 worden door scholen. De actie vindt plaats in de 
buitenlucht en brengt geen grote groepen samen.

TREKKERHYDRAULICA

Ook de landbouwsector kent innovaties, een trac-
tor van 2021 is al lang niet meer dezelfde als die 
van 2011. De talrijke en hoogtechnologische tracto-
ren vragen steeds meer goed opgeleide technici. 
Dit project in samenwerking met het PCLT (Praktijk-
centrum voor land- en tuinbouw) geeft scholen de 
kans om hun leerlingen, volgens hun niveau, kennis 
te laten maken met de diverse hydraulica-toepas-
singen. Een expert in de materie stelt zijn kennis, de 
nodige apparatuur en didactische hulpmiddelen 
ter beschikking om de deel nemers zowel theore-
tisch als praktisch op te leiden.

Vooropgestelde doelstellingen
Het project komt tegemoet aan de volgende no-
den/behoeftes:
• Inspireren van leerlingen land- en tuinbouw 

voor hydraulica en mechanisatie
• Gebrek aan innovatieve praktijk-mogelijkheden 

als noodzakelijke opleidingsaanvulling in de 
betreffende scholen opvangen

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, PCLT 

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 6

Maximaal bereik: 6 (100%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 4 (67%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 4 (67%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona (indien van toepassing): 36

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona (indien van toepassing): 36

Evaluatie
De verschillende partners en deelnemers aan het 
project zijn tevreden over het project en de boven-
vermelde projectdoelstellingen worden bereikt. Ook 
dit aanbod wordt gesmaakt binnen de POW, er na-
men twee scholen uit West-Vlaanderen aan deel.



AGROMACHINEPARK

Onder agromachinepark verstaan we samen-
werking met ondernemingen waardoor scholen 
gebruik kunnen maken van landbouwmachines. 
RTC faciliteert voor een deel de contacten met 
machinebouwers, verhuurders en helpt bij de 
praktische uitrol. Het is geen standaard aanbod, 
zoals bij de graafmachines, maar het gaat over 
kansen of een beperkte samenwerking. 

Samenwerking Key-Tec
De samenwerking met Key-Tec is omwille van 
corona niet kunnen doorgaan.

Samenwerking Aerts Rapide
Afgelopen schooljaar hebben we geen gebruik 
gemaakt van deze samenwerking. 

Samenwerking AAMS-Salvarani
Deze onderneming heeft een demospuit ontwik-
keld om te gebruiken als educatief middel tijdens 
de lessen voor leerlingen land- en tuinbouw. Op 
17 en 25 maart 2021, nodigden we leerkrachten 
en technisch adviseurs uit Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen uit om de demospuit te  leren 
kennen. Na feedback van de deelnemers en 
 pedagogische begeleiding is RTC Oost-Vlaan-
deren overgegaan tot aankoop van de machine. 
Begin volgend schooljaar wordt een train the 
trainer georganiseerd. De demospuit zal gratis te 
ontlenen zijn door scholen land- en tuinbouw. De 
machine heeft een plaats bij een gastschool, die 
ook het peterschap heeft opgenomen. Boven-
dien is de machine compact waardoor ze in een 
 personenwagen past.

Vooropgestelde doelstellingen
Leerlingen en leraren laten kennismaken met 
 zware (landbouw)machines via een oefen-
parcours. Door corona hebben we deze doelstel-
ling niet  kunnen bereiken.

Leerlingen en leraren laten gebruik maken van 
landbouwmachines die niet aanwezig zijn op de 
school. Door corona hebben we deze doelstelling 
niet kunnen bereiken.

Leerlingen en leraren laten kennis maken met 
nieuwe of andere technologieën. 

Samenwerking met ondernemingen laten ont-
staan.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, AAMS-SALVARINI,  
Key-Tec, Aerts Rapide

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 6

Maximaal bereik: 6 (100%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 5 (83%) 

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 5 (83%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona (indien van toepassing): 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona (indien van toepassing): 0

Evaluatie
Op de demodagen maakten de aanwezige 
leraren kennis met het materiaal en de toepas-
sing ervan. Er waren 5 Oost-Vlaamse scholen en 
3 West-Vlaamse scholen aanwezig. De demospuit 
werd aangekocht in 2020-2021. De machine zal 
ingezet worden volgend schooljaar 2021-2022. 
Scholen kunnen de machine kosteloos ontlenen 
nadat een train the trainer werd gevolgd.



 3.4 STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

MOBIELE KOFFERS 

Koffers meet- en regeltechnieken

Scholen kunnen de kofferset meet- en regel-
technieken gratis ontlenen bij het RTC. Met 
de koffers worden regelkringen afgesteld via 
 verschillende methoden. Men kan een regelaar 
bedienen en de temperatuur meten met een 
PT100 of thermokoppel. 

De oude koffers waren dringend toe aan een 
update! Via de firma Omron kwamen we in con-
tact met de firma JOLT, die de uitwerking van het 
 nieuwe concept in goede banen heeft geleid.

Afgelopen schooljaar hebben we in overleg met 
een drietal scholen en de firma JOLT het concept 
vastgelegd voor de nieuwe meet- & regeltech-
niekenkoffers. Er werd rekening gehouden met de 
noden van de leerkrachten en met de gebruiks-
veiligheid van de koffers. In totaal worden er zes 
nieuwe koffers gemaakt. De koffers bevatten 
de meest recente meetapparatuur en kunnen 
opnieuw worden aangesloten op het nieuwste 
computerbesturingssysteem. 

De koffers vallen iets groter uit, maar passen nog 
altijd makkelijk in een personenwagen, zodat 
leerkrachten de koffers zelf kunnen ophalen en 
terugbrengen.

Vooropgestelde doelstellingen
Het project is geslaagd als leerlingen hun kennis 
hebben versterkt op vlak van: meet- en regel-
technieken.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Omron, JOLT

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 26

Maximaal bereik: 6 (23%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 3 (50%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 3 (50%)

Impact corona: 0

Aantal dagen ontleend zonder corona  
(mobiel pakket): 97

Aantal dagen ontleend met corona  
(mobiel pakket): 97

Evaluatie
Doordat de koffers niet gebruikt kunnen worden 
bij afstandsonderwijs, werden ze het afgelopen 
schooljaar niet ontleend. De cijfers slaan op de 
‘oude’ koffers.

Koffers Sensoren

Samen met de HOGENT hebben we zes didacti-
sche koffers sensoren gemaakt, die scholen gratis 
kunnen ontlenen bij het RTC. Door koffers aan te 
bieden waarmee leraren zelf aan de slag kunnen 
gaan zorgen we voor een duurzaam project.

Inhoud koffers:
• Inductief Bondig PNP - Inductief Bondig Uprox 

PNP - Inductief Bondig Namur - Inductief 
Niet-Bondig PNP - Inductief Bondig analoog - 
Capacitief Bondig PNP

• Namur Interface Module - FiberModule PNP
• Ultrasoon Sensor PNP
• F Fiber fotocel Z-O - Fotocel fixed field PNP - 

Fotocel Laser Polar Retro PNP - Fotocel PNP + 
reflector - Fotocel convergent PNP - Fotocel 
diffuus PNP - Fotocel set Zender-Ontvanger

• Beugel M12 - M12 stekker met 0,5m kabel -  
Koffer Faes - Draagbare testvoeding

• Extra indien verwerking analoog signaal - 
 Voeding 24VDC - Display 5 digit PNPout Ana 
In behuizing



Vooropgestelde doelstellingen
Hiermee kunnen leraren en leerlingen sensoren 
testen met verschillende materialen zoals flesje 
water / metaal / doorschijnend object / wit blin-
kend object / mat zwart object.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
HOGENT

Bereikte resultaten 
Potentieel bereik: 29

Maximaal bereik: 10 (29%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 0 

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 0

Evaluatie
Omwille van de coronamaatregelen kon een 
uitrol van dit project niet gerealiseerd worden. 
Doordat de koffers nog onvoldoende gekend 
waren (de train the trainer kon niet doorgaan), 
werden ze het afgelopen schooljaar niet ontleend. 
Ook de  geplande train the trainer kon niet door-
gaan. Onder tussen werd in juni een videotutorial 
 aangemaakt waarop scholen kunnen terug vallen 
voordat ze de koffers ontlenen. Vanaf 2021-
2022 gaan de koffers in het aanbod, de eerste 
 aanvragen zijn al binnen.

AANBOD AUTOMATISERING 

In het lab Industrie 4.0 van de Odisee technologie-
campus Gent staan zes didactische transport-
bandopstellingen die een industrieel proces 
simuleren: pick & place. Drie opstellingen samen 
simuleren een volledig verwerkingsproces aan-
gezien er voor aanvoer, verwerking en afvoer van 
goederen steeds een opstelling is voorzien. 

De opstellingen zijn uitgevoerd met industriële 
elektrische en pneumatische sensoren en actoren, 
een Siemens S7-1200-PLC (Programmable Logic 
Controller) en een operating panel.

Tijdens de workshop maken de leerlingen kennis 
met de nieuwe automatiserings- en visualisatie-
toestellen en de software voor Totally Integrated 
Automation van Siemens (TIA-software).

De workshop start met een studie van de tech-
nische sensoren en actoren van de didactische 
opstellingen. Er wordt een inleiding gegeven rond 
industriële communicatie daar alle sensoren 
en actoren gekoppeld zijn met de PLC via een 
 ASI-bus (Actuator Sensor Interface).

Na de studie van de opstelling wordt de hardwa-
re van de PLC met de TIA-software bestudeerd 
en worden de nodige instellingen gedaan. Ver-
volgens wordt de werking van alle sensoren en 
 actoren met de TIA-software gecontroleerd.

Van zodra de didactische opstellingen zijn be-
studeerd moeten de drie verwerkingsprocessen 

worden geprogrammeerd volgens een afloop-
sturing. Elke groep leerlingen programmeert één 
van de opstellingen. Als de drie opstellingen 
werken, worden ze aan elkaar gekoppeld. De drie 
groepen dienen samen te werken en de nodige 
aanpassingen in de programma’s aan te brengen. 
Het resultaat is een volledig werkend proces met 
aanvoer en verwerking van goederen, gevolgd 
door de afvoer ervan naar het magazijn.

Na de automatisering van het proces wordt 
gestart met de studie van een operating panel. 
Eerst wordt de koppeling van het panel met de 
PLC bestudeerd en ook de configuratie van het 
panel. Vervolgens wordt een voorstelling van elke 
opstelling op het scherm gemaakt met de no-
dige bedieningen en meldingen. Als het scherm 
is opgebouwd, wordt een koppeling gemaakt 
met de PLC en dienen enkele aanpassingen in de 
programma’s worden aangebracht. Uiteindelijk 
kunnen alle acties eveneens vanop het scherm 
worden gestart en wordt het volledige proces 
gevisualiseerd. Wanneer alles werkt en er rest nog 
tijd wordt het programma verder geoptimaliseerd. 

Vooropgestelde doelstellingen
Na de workshop hebben de leerlingen de opbouw 
van een automatisch proces leren kennen. Ze 
hebben ondervonden hoe de sensoren en acto-
ren kunnen getest worden en hoe een program-
ma gestructureerd wordt geschreven en getest. 
Bovendien hebben ze ook noties van hoe een pro-
ces gevisualiseerd wordt op een operating panel.



Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Odisee

Bereikte resultaten 
Potentieel bereik: 29

Maximaal bereik: 6 (21%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 1 (21%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 0 (21%)

Impact corona: 1

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 0

Evaluatie
Corona heeft ervoor gezorgd dat de data van het 
pick & place project steeds werden verplaatst 
op vraag van de hogeschool (die geen externen 
mocht toelaten op haar terrein). Ook secundaire 
scholen waren niet geneigd om deel te nemen 
aan buitenschoolse activiteiten. Twee redenen 
waarom we afgelopen jaar bitter weinig inschrij-
vingen ontvingen. Slechts één school schreef in en 
helaas moesten we die aanvraag noodgedwon-
gen annuleren.

Nochtans biedt het project Pick & Place nog 
steeds een meerwaarde op vlak van automatise-
ring. De omvang van de apparatuur is groter dan 
wat aanwezig is in een school. Waardoor het voor 
de bezoekende klas een mooie aanvulling is op 
wat ze hebben geleerd op school. De invalshoek 
is hoogtechnologisch. De samenwerking met de 
energieopleiding van Odisee technologiecampus 
Gent garandeert een goede technische knowhow 
en ondersteuning. We zijn ervan overtuigd dat 
deze actie waardevol is om de competenties van 
leerlingen en leerkrachten aan te scherpen.

KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE

De opleiding kunststoffentechnologie vond in 
2020-2021 voor de laatste keer plaats in  Oostakker. 
PlastIQ besliste om al haar opleidingen te cen-
traliseren op twee verschillende locaties: Genk en 
Kortrijk. Hierdoor zullen Oost-Vlaamse scholen 
vanaf volgend schooljaar naar Kortrijk gaan om 
de opleiding kunststoffentechnologie te volgen. 
Guido Reunes en Franky Nimmegeers waren 
betrokken als lesgever vanaf het prille RTC-begin. 
Meer dan 2000 leerlingen namen deel aan één 
van hun lessen. We kijken terug op een hele fijne 
samenwerking.

Vooropgestelde doelstellingen
Het project is geslaagd als de leerlingen hun com-
petenties hebben versterkt rond één of meerdere 
onderwerpen: kennismaking met kunststoffen, las-
sen van kunststoffen en geheimen van spuitgieten.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, PlastIQ, Edugo campus 
Glorieux Oostakker

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 29

Maximaal bereik: 20 (69%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 10 (50%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 9 (45%)

Impact corona: 1

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 111

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 87



Evaluatie
Dit jaar was het de laatste keer dat de  opleidingen 
plaatsvonden in het antennepunt Oostakker. 
Vanaf volgend schooljaar vinden de opleidin-
gen plaats in het gloednieuwe Circular Materials 
Center in Kortrijk. In een nieuwe om geving en met 
nieuwe lesgevers zal er een aanbod zijn van een 
drietal modules: kennismaking met kunststoffen, 
lassen van kunststoffen en geheimen van spuit-
gieten. In september 2021 organiseert PlastIQ 
alvast een kennismakingsmoment voor leraren.

Jaarlijks is er een gezamenlijk overlegmoment 
tussen PlastIQ, RTC Oost-Vlaanderen en RTC 
West-Vlaanderen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat we toch minder 
scholen over de vloer kregen. In ‘normale’ om-
standigheden bereiken we vlot 15 à 17 verschil-
lende scholen. Afgelopen schooljaar schreven 
maar 10 scholen in op het aanbod.  Corona heeft 
duidelijk een aantal scholen weerhouden om in te 
schrijven.

PRAKTISCH OMGAAN MET MACHINEVEILIGHEID

In 2020-2021 was het de bedoeling om nog extra 
pakketten te kunnen aanbieden aan scholen die 
het voorgaande jaar niet hadden ingetekend op 
het pakket panelen.

Echter in januari 2021 werd het duidelijk dat de 
docent die het project vorig schooljaar mee had 
gerealiseerd, geen tijd meer zou kunnen vrijmaken 
door verschuivingen in zijn lesopdracht. Een ver-
vanger was niet zomaar te vinden, waardoor we 
dit project niet hebben kunnen uitvoeren.

Vooropgestelde doelstellingen
Door de panelen aan te passen hopen we er in te 
slagen een complexe materie op een efficiënte 
manier over te brengen aan de scholen.

Het project is geslaagd als leerlingen volgende 
competenties verwerven:
• Praktisch kaderen van de relevante regelgeving.
• Uitleggen van een risicoanalyse a.d.h.v. een 

praktisch voorbeeld.
• Uitgaande van de risicoclassificatie een vei-

ligheidssturing bovenop de standaard sturing 
implementeren.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Odisee, PILZ, RTC West-Vlaanderen

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 31

Maximaal bereik: 20 (65%)

Effectief bereik met % t.o.v. maximaal: 0 

Evaluatie
In 2019-2020 was dit een project dat we nog net 
voor de coronamaatregelen van kracht werden 
goed konden uitvoeren. Helaas werd in de loop 
van het schooljaar duidelijk dat een vervolg niet 
mogelijk was. Het vraagt veel tijd om projecten 
op maat uit te werken en samen te werken met 
partners. Het project valt of staat met de project-
partner en de tijd die hij of zij kan vrijmaken. 



DUURZAAM ENERGIEBEHEER

Digitale meter

Fluvius is bezig met de uitrol van de digitale meter 
in Vlaanderen. In 2019-2020 contacteerden zij de 
RTC’s om te kijken hoe de beroepsgerichte en 
technische scholen ook mee betrokken konden 
worden in dit verhaal. Er werden train the trainers 
georganiseerd en koffersets ontwikkeld die ont-
leend konden worden.

De scholen lieten echter weten dat zij nood had-
den aan digitale meters die ze konden implemen-
teren in hun praktijklokalen. Zo ontstond de idee 
om scholen een pakket digitale meters te geven 
om te gebruiken op school. In het voorjaar van 
2020 maakten alle RTC’s het voorstel bekend en 
lieten ze scholen inschrijven. Een massaal succes. 

Op 10 september 2020 hebben we 34 pakketten 
uitgedeeld aan 34 scholen.

Energiemonitoring

Na de introductie van de digitale meter is het nog 
meer van belang om je energieverbruik te moni-
toren, zeker omdat in de toekomst sprake is van 
variabele tarieven. 

In 2020-2021 zijn we gestart met twee 
Oost-Vlaamse en twee West-Vlaamse scholen 
om te onderzoeken hoe we een pakket energie-
monitoring zouden kunnen aanbrengen. Elke 
school ontving van ons een pakket met materi-
aal van Smappee. Het doel was om voor ons de 
mogelijkheden van het materiaal te verkennen 
als didactische ondersteuning binnen de lessen. 
Op geregelde tijdstippen was er overleg met de 
scholen. Op basis van hun advies hebben RTC 
Oost- en West-Vlaanderen beslist om een pak-
ket te voorzien voor alle scholen die op basis 
van studierichting in aanmerking komen. In dit 
project is er cofinanciering voorzien door mtech+ 
Oost-Vlaanderen, Smappee, RTC Oost-Vlaan-
deren en er wordt een bijdrage gevraagd aan 
de school.

Vooropgestelde doelstellingen
Het project is geslaagd als de scholen aan 
de slag kunnen gaan met de digitale meter 
 rekening houdend met de nieuwste bijhorende 
 technologieën.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van noodza-

kelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en competen-

tieverhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, 
mtech+ Oost-Vlaanderen, Smappee

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 30

Maximaal bereik: 34

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 34

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 34

Impact corona: 0

Evaluatie
De scholen waren enthousiast en ontvingen ook 
allemaal een digitale meter als pakket. Het verder 
uitwerken van de toepassing Smappee (energie-
monitoring) gekoppeld aan de digitale meter 
maakt momenteel deel uit van een pilootproject. 



AANBOD ONDERHOUDSTECHNIEKEN

RTC antennepunt GOMA

In Oudenaarde kan men terecht voor de opleiding 
geavanceerde onderhouds-, montage- en afstel-
technieken. De opleidingen die alle zijn opge-
bouwd in functie van te behalen leerplandoelstel-
lingen worden gegeven door een instructeur.

Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Montage en demontage van lagers.
• Uitlijnen van riemschijven en koppelingen.
• Trillingsanalyse op lagers.
• Studie, uitlijning en onderhoud van centrifugaal-

pompen en hun aandrijvingen.

Vooropgestelde doelstellingen
Het project heeft als doel de leerlingen bij te 
scholen op vlak van onderhoudstechnieken. Het 
materiaal in het antennepunt is nog altijd actueel 
en van toepassing.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Bernardustechnicum Oudenaarde

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 26

Maximaal bereik: 12 (46%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 11 (92%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 8 (67%)

Impact corona: 3

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 56

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 56

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten  
zonder corona: 17

Gerealiseerde opleidingsdagen leerkrachten  
met corona: 12

Evaluatie
Jaarlijks komen nog altijd scholen graag terug 
naar het antennepunt GOMA. Enerzijds omdat 
het didactisch heel goed is uitgerust, anderzijds 
omdat er een goede samenwerking is met de les-
gever van het antennepunt.

Corona had een beperkte impact op de 
leerlingen opleidingen, hoewel we ook minder 
 inschrijvingen ontvingen voor deze actie. De 
ingeschreven scholen konden allemaal deelne-
men. Vooral bij de train the trainers die later in het 
jaar plaatsvonden was een annulatie omwille van 
 corona (afkoelingsweek) noodzakelijk.

Smeertechnieken

Smeertechnieken worden in onderhoud steeds 
belangrijker in kader van preventief onderhoud. In 
het opleidingscentrum van Arcelor Mittal kunnen 
leerlingen daarom opleidingen rond smeertech-
nieken volgen.

De volgende doelstellingen worden beoogd: 
• De verschillende smeervetten kunnen onder-

scheiden en toepassen.
• Op een oordeelkundige wijze een wentellager 

kunnen voorzien van de juiste dosis smeervet.
• Het herkennen en herstellen van de verschillen-

de soorten smeersystemen en types.

Vooropgestelde doelstellingen
Arcelor Mittal is al een structurele partner voor een 
viertal scholen uit de omgeving van Zelzate, Eeklo, 
Oostakker. Zij wensten echter naast die  intensieve 
samenwerking ook nog een aanbod te geven 
naar andere scholen. Het project is geslaagd als 
leerlingen hun kennis rond smeertechnieken heb-
ben versterkt.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het concretiseren van diverse vormen van 

werkplekleren.
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Arcelor Mittal Gent



Bereikte resultaten
Omwille van coronamaatregelen werkte ook de 
opleidingsdienst van AMG van thuis uit, bovendien 
werd voorrang gegeven aan werknemersoplei-
dingen. Daarnaast veranderde onze contactper-
soon intern van job, en was er niet onmiddellijk 
een vervanger. We hopen de gesprekken terug op 
te starten in 2021-2022.

Evaluatie
De opleiding smeertechnieken wordt gratis 
aangeboden door Arcelor Mittal. Het bedrijf kiest 
 ervoor om met een viertal scholen uit de omge-
ving een intensieve samenwerking uit te bouwen, 
maar stelt hun opleidingscentrum ook open voor 
een aantal andere scholen. Het RTC-aanbod richt 
zich naar die scholen. Omwille van corona was er 
geen aanbod in 2020-2021.

AANBOD LASSEN

Thomas Baaten van het Scheppersinstituut Wet-
teren maakte een handig overzicht van diverse 
onderzoeken van lasverbindingen: PROVILAS. Het 
project kwam tot stand met de steun van het 
flankerend onderwijsbeleid van de provincie 
Oost-Vlaanderen en leert je alles over elf verschil-
lende onderzoeken:
1. Visueel onderzoek
2. Magnetisch onderzoek
3. Penetrant onderzoek
4. Ultrasoon onderzoek
5. Ioniserend onderzoek
6. Macroscopisch onderzoek
7. Buigproef
8. Hardheidsmeting
9. Trekproef
10. Kerfslagproef
11. Breekproef

Vorig schooljaar organiseerden we samen met 
Thomas een webinar over hoe je dit lesmateriaal 
optimaal kan inzetten in de lessen. 

De leermiddelen zijn bedoeld voor leerlingen van 
het 7de jaar fotolassen en/of het 7de jaar pijpfitten. 
Het ontwikkelde lesmateriaal kan ook gebruikt wor-
den voor het realiseren van diverse leerplandoelen 
voor de richtingen Elektromechanica, Mechanische 
Technieken en Mechanische vormgeving.

Vooropgestelde doelstellingen
• Het doel was om didactische tools te delen met 

andere leerkrachten binnen het vakgebied.
• Er werden online presentaties ontwikkeld die de 

auteur ter beschikking stelt op zijn website.
• Op het platform Kahoot! zijn quizzen terug te 

vinden, die de leerkrachten kunnen gebruiken 
tijdens de lessen.

• De webinar was een toelichting over het didacti-
sche idee achter het handboek. Alle leerkrachten 
die deelnamen aan de webinar ontvingen van 
RTC Oost-Vlaanderen een exemplaar van het 
handboek opgestuurd.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, mtech+ Oost-Vlaanderen, 
Baaten Welding Consultancy

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 23

Maximaal bereik: 14 (61%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 12 (86%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 12 (86%)

Impact corona: 0

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
zonder corona (indien van toepassing): 17

Gerealiseerde opleidingsdagen leraren  
met corona (indien van toepassing): 17

Evaluatie
Het oorspronkelijke plan om de leraren samen 
te brengen en zo ook een netwerkmogelijkheid 
aan te bieden hebben we verlaten. We hebben 
daarom een coronaveilig alternatief aangeboden 
onder de vorm van een webinar. 

https://www.baaten.be/onderzoeken-van-lasverbindingen/


TECHNIEKFESTIVAL

Nadat we in 2020 de editie moesten annuleren 
omwille van coronamaatregelen hebben we in 
2021 een coronaveilig virtueel Techniekfestival 
georganiseerd. 

Vooropgestelde doelstellingen
Met het Techniekfestival mikken we in 
 samenspraak met de partners op twee grote 
doelstellingen:
(1)  Meer instroom in het technisch en beroeps-

gericht onderwijs.
(2)  Meer samenwerking tussen de 3de graad van 

het technisch en beroepsgericht onderwijs en 
de arbeidsmarkt.

Negen verschillende partners bundelden opnieuw 
de krachten om techniekonderwijs en -jobs te 
promoten. Als rode draad liep het studiegebied 
mechanica-elektriciteit aanwezig binnen de 
 volgende sectoren: metaal en technologie, elektri-
citeit, voeding, textiel, kunststoffen. De voornaam-
ste doelstelling is om samen met de leerlingen van 
de STEM-projecten en de ondernemingen uit de 
 betrokken sectoren, het beroepsgericht en tech-
nisch onderwijs in een positief daglicht te stellen. 

Link met strategische doelstellingen
• Onze platformopdracht: acties tot stand bren-

gen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Stad Gent, mtech+ Oost-Vlaanderen, VOLTA, Ali-
mento, Cobot, PlastIQ, VDAB, Fairtual Technologies

Bereikte resultaten
In totaal waren er 48 virtuele standhouders:  
9 partnerorganisaties, 18 STEM-projecten en 
21 ondernemingen.

Er werden 969 bezoekers geregistreerd. In totaal 
werden de 48 virtuele standen 20 000 keer  
bezocht. De webinarruimte werd 1384 keer  
bezocht. In totaal waren er 367 downloads.

We bereikten 65 basisscholen en daardoor ook 
88 leerkrachten basisonderwijs en 1808 leerlin-
gen basisonderwijs.

We bereikten 48 secundaire scholen (ook 
 middenscholen en andere doelgroepen dan 
 mechanica-elektriciteit) en daardoor ook 68 
leerkrachten secundair onderwijs en 575 leerlin-
gen secundair onderwijs.

Daarnaast verwelkomden we 222 andere 
 geïnteresseerden.

Na afloop werden 25 DOE-boxen verdeeld on-
der de basisscholen die een evaluatie hadden 
 ingevuld.

Potentieel bereik: 34

Maximaal bereik: 34 (100%)

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 34 (100%)

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 34 (100%)

Evaluatie
Na de afgelasting van het Techniekfestival 2020, 
was het goed dat er een digitaal alternatief was. 
De begeleiding door de virtuele beursbouwer 
verliep vlot. De mogelijkheden waren goed. De 
applicatie om je beursstand in te richten was 
gebruiksvriendelijk. De uiteindelijke uitvoering op 
de dag zelf verliep vrijwel perfect. Er waren wel 
beperkingen om het echt interactief te maken. En 
dat was wellicht het grootste nadeel. Bovendien 
was het heel moeilijk om een aantrekkelijk digitaal 
aanbod te voorzien voor leerlingen. Het Techniek-
festival is meer dan een informatieve beurs, de 
vertaling naar een digitaal event was daardoor 
moeilijk. 



 3.5 STUDIEGEBIEDOVERSCHRIJDEND

VDAB 10-DAGEN

Al een aantal jaar stelt VDAB haar infrastructuur 
kosteloos ter beschikking aan onderwijs. Iede-
re leerling kan max. 10 dagen opleiding volgen 
per schooljaar, onder voorbehoud van de be-
schikbaarheid van de infrastructuur. Het aanbod 
is Vlaanderenbreed toegankelijk. De opleidin-
gen waarvoor scholen zich kunnen inschrijven 
zijn  terug te vinden op één algemene website 
 beheerd door VDAB. 

Vooropgestelde doelstellingen
De leraar geeft zelf de opleiding aan zijn of haar 
leerlingen op infrastructuur van VDAB.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op het vlak van nood-

zakelijke infrastructuur en apparatuur.
• Het faciliteren of coördineren van nascholing op 

het vlak van nieuwe technologieën.
• Onze platformopdracht: acties tot stand 

 brengen tussen scholen en onderneming.
• Acties realiseren die de interesse en 

competentie verhoging in STEM verhogen.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, VDAB

Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 134

Effectief bereik zonder corona: 32 

Effectief bereik met corona: 29

Impact corona: 3

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 1768

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 1540

Aantal aanvragen zonder corona: 64

Aantal aanvragen met corona: 61

Evaluatie
De infrastructuur die het meest wordt aange-
vraagd is bij uitstek de heftruckafdeling. Gevolgd 
door aircocertificering en ‘pijpfitten: flensmonteur’. 

PROVINCIEGRENSOVERSCHRIJDENDE WERKING

Ieder RTC voorziet 5% van zijn werkingsmid-
delen om een provinciegrensoverschrijdende 
werking (POW) te ondersteunen. Voor elke se-
cundaire school betekent dit, dat er onder be-
paalde voorwaarden kan worden deelgenomen 
aan  projecten van RTC’s gelegen in een andere 
provincie. Eenmaal per schooljaar in de maand 
september kunnen scholen een aanvraag doen 
voor een opleiding uit het aanbod van een ander 
RTC. Deze worden gebundeld en per aanvraag 
bekeken naar haalbaarheid. 

Vooropgestelde doelstellingen
Realisatie van een maximale impact met het 
project aanbod van de collega RTC’s. We stre-
ven een optimale besteding van het voorziene 
 budget na.

Link met strategische doelstellingen
• Scholen ondersteunen op vlak van noodzakelij-

ke infrastructuur en apparatuur.
• Verhogen van de projectdeelname zonder 

 afbreuk van de kwaliteit van de opleidingen.
• Verhogen van de samenwerking tussen de 

 verschillende RTC’s.

Partners
RTC Oost-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, RTC 
Antwerpen, RTC Vlaams-Brabant, RTC Limburg



Bereikte resultaten
Potentieel bereik: 134

Maximaal bereik: nvt

Effectief bereik zonder corona met %  
t.o.v. maximaal: 8

Effectief bereik met corona met %  
t.o.v. maximaal: 7

Impact corona: 1

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
zonder corona: 104

Gerealiseerde opleidingsdagen leerlingen  
met corona: 95

Evaluatie
We ontvingen in totaal acht opleidingsaanvragen 
van Oost-Vlaamse scholen, deze werden alle-
maal goedgekeurd, maar slechts zeven aanvra-
gen konden effectief doorgaan. Eén aanvraag 
diende te worden geannuleerd omwille van de 
geldende coronamaatregelen bij de Hogeschool.

De interesse van de acht verschillende 
Oost-Vlaamse scholen gaat opnieuw voorname-
lijk uit naar het aanbod van RTC Antwerpen en 
RTC West-Vlaanderen. 
 
RTC Oost-Vlaanderen ontving verschillende op-
leidingsaanvragen vanuit de andere provincies 
met grote interesse in de reservatie van de graaf-
machines op school, deze aanvragen konden we 
ook allemaal realiseren.

 3.6 BEREIK

De doelgroep waarvoor de RTC’s een subsidie 
ontvangen van het departement Onderwijs en 
Vorming omvat in Oost-Vlaanderen 134 onder-
wijsinstellingen. RTC Oost-Vlaanderen heeft er in 
haar strategisch plan 2020-2022 voor gekozen 
om op een aantal studiegebieden te focus-
sen: auto, hout, bouw, chemie, land- en tuin-
bouw,  mechanica-elektriciteit, voeding. Hier-
door  bereiken we via onze projecten maximaal 
89  onderwijsinstellingen. In 2020-2021 bereikten 
we 72 van de 89 scholen.

Van de 89 onderwijsinstellingen bereikten we het 
voorbije schooljaar 81%. 
Van de 134 onderwijsinstellingen bereikten we het 
voorbije schooljaar 54%.

Deeltijds beroepssecundair onderwijs:
Potentieel bereik: 12

Maximaal bereik: 12 (100%)

Effectief bereik: 10 (83%)

Syntra:
Potentieel bereik: 3

Maximaal bereik: 3 (100%)

Effectief bereik: 0 (0%)

Buitengewoon secundair onderwijs:
Potentieel bereik: 18

Maximaal bereik: 14 (78%)

Effectief bereik: 12 (86%)

Technisch secundair onderwijs /  
beroepssecundair onderwijs:
Potentieel bereik: 101

Maximaal bereik: 60 (59%) wegens geen aanbod 
naar Sport / Toerisme / Zorg 

Effectief bereik: 50 (83%)



4 Digitale School

Sinds februari 2021 is het 
project Digitale School 
van start gegaan. Het is 
een Vlaams project waar 
alle vijf RTC’s aan samen-
werken.

Het project Digitale School is ontstaan vanuit de 
Vlaamse beleidsagenda’s Artificiële Intelligentie 
(AI) en Cybersecurity (CS). Vanuit het beleidsdo-
mein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
worden er o.a. middelen voorzien om concrete ac-
ties te ontwikkelen in het onderwijs. Het ondersteu-
nen en opleiden van leraren in het beroepsgericht 
en technisch onderwijs naar de digitale school 
maakt hier deel van uit. Het project wordt uitge-
voerd onder toezicht van het Agentschap Innove-
ren en Ondernemen (VLAIO) en loopt van 1 februari 
2021 tot en met 31 augustus 2023. 

Met dit project gaan we verder dan onze reguliere 
werking en richten we ons specifiek op het verster-
ken van de digitale competenties van de leerlingen 
via een professionaliseringsaanbod voor leraren 
in de 2de en 3de graad van het beroepsgericht en 
technisch onderwijs.

We ontwikkelen een specifiek aanbod voor de 
schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. We doen dit 
gedifferentieerd op maat van noden en profie-
len van leerlingen, leraren en scholen. We werken 
daarbij samen met pedagogische begeleidings-
diensten en experten uit het (werk)veld. 

In tweede instantie zetten we in op het delen van 
expertise en ervaringen. We verbinden onderwijs 
en ondernemingen en de scholen onderling. We 
zetten daartoe de bestaande RTC-fora en het 
RTC-partnernetwerk in. We leggen ten slotte linken 
naar (hoog)technologische en innovatieve toe-
passingen gebruikt op de arbeidsmarkt.

Op deze manier ondersteunen we indirect de 
ontwikkeling van de digitale competenties van 
leerlingen met een duurzame impact op korte en 
lange termijn.

Omgevingsanalyse
Als eerste stap in het project hebben we een om-
gevingsanalyse uitgevoerd. Deze liep van maart tot 
april 2021. De omgevingsanalyse bestond uit een li-
teratuurstudie en het aftoetsen van het project met 

relevante stakeholders uit onderwijs en werkveld. 
Voor het onderwijs waren dit de pedagogische 
begeleidingsdiensten.

De omgevingsanalyse had als doel ons een over-
zicht te geven van de context waar we rekening 
mee moeten houden bij het ontwikkelen van het 
professionaliseringsaanbod Digitale School. Daar-
naast leverde deze anlyse ook extra inspriatie op 
voor verdere bevraging bij de behoefteanalyse.

Behoefteanalyse 
De behoefteanalyse bracht de wensen en behoef-
ten van leraren in kaart om op die manier een ge-
richt professionaliseringsaanbod te ontwikkelen. De 
behoefteanalyse bestaat uit een reeks bevragin-
gen. In totaal werden 56 interviews afgenomen bij 
53 verschillende scholen in Vlaanderen. Bijkomend 
werden 243 enquêtes ingevuld in de periode april 
tot juni 2021. Grote onderdelen van beide bevragin-
gen waren:
1. ICT-gebruik in de les en op school
2. ICT-opleidingsnoden- en behoeften
3. Verwachtingen over ICT-bijscholingen

Bij de selectie van de scholen werd er gekozen 
voor een mix van groot (> 1000 leerlingen 1ste t.e.m. 
3de graad) - klein, landelijk – stedelijk. We hebben 
netoverschrijdend scholen bereikt en verschillen-
de onderwijsverstrekkers en studiegebieden in het 
beroepsgericht en technisch onderwijs bevraagd. 
De scholen konden zelf bepalen wie zou deel-
nemen. Aangezien het een aanbod voor leraren 
betreft, werd gevraagd om leraren uit een specifiek 
studiegebied gelinkt aan de school te betrekken. 
Over Vlaanderen heen bereikten we zo een mooie 
mix over alle studiegebieden in het beroepsgericht 
en technisch onderwijs. Het betreft deze studiege-
bieden: Auto, Bouw, Chemie, Handel, Hout, Koeling 
& Warmte, Land- & Tuinbouw, Lichaamsverzorging, 
Mechanica-Elektriciteit, Personenzorg en Voeding. 

Vervolg
In het vervolg van dit project gaan we de resul-
taten van de analyses verwerken (juni – oktober 
2021), om vervolgens op basis van onze bevindin-
gen een gericht professionaliseringsaanbod te 
ontwikkelen voor leraren van de 2de en 3de graad 
beroepsgericht en technisch onderwijs. 
 
Meer info: https://www.rtcoostvlaanderen.be/
voor-scholen/digitale-school 

https://www.rtcoostvlaanderen.be/voor-scholen/digitale-school
https://www.rtcoostvlaanderen.be/voor-scholen/digitale-school


5 InnoVET: Safety in Virtual Reality 

InnoVET staat voor Vocational Education and 
Training (VET): innovatie in arbeidsmarktgerichte 
opleidingen. Het is een project van de Vlaamse 
overheid voor scholen met beroepsgerichte en 
technische richtingen, om de leerkrachten en 
leerlingen vertrouwd te maken met de arbeids-
markt van vandaag en morgen.

Dat gebeurt door beroepsgerichte en technische 
scholen te stimuleren om via projecten innovatie-
ve materialen en methodieken te ontwikkelen en 
uit te testen, met de bedoeling dit te verspreiden 
naar alle arbeidsmarktgerichte opleidingen in 
Vlaanderen. 

Voor Oost-Vlaanderen werd in 2020-2021 het pro-
ject Safety in Virtual Reality (SAVR) goedgekeurd:

Een virtual reality serious game rond veiligheid 
op de werkplek. Er werd gebruik gemaakt van de 
innovatieve technologie van immersive virtual 
reality (de gewaarwording van fysiek aanwezig te 
zijn in een niet-fysieke wereld).  
Leerlingen zetten een virtualrealitybril op en ko-
men op een constructiesite waar ze gevaarlijke 
situaties moeten detecteren.  
Binnen het project werd er samengewerkt met 
technologiepartners, kennisinstellingen, inhoude-
lijke experten, netwerkorganisaties en uiteraard 
verschillende pilootscholen. 

Partnerschap:
Thomas More, RTC Oost-Vlaanderen, Tectura 
Gent-centrum, Supportsquare, Syntra West, Edu-
mast, VAN IN, GO! Atheneum Avelgem, Bernardus-
technicum, GO! MIRA, VLOT! scholen

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
innovet-innovatieve-opleidingen-in-vocatio-
nal-education-and-training 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/innovet-innovatieve-opleidingen-in-vocational-education-and-training
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/innovet-innovatieve-opleidingen-in-vocational-education-and-training
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/innovet-innovatieve-opleidingen-in-vocational-education-and-training


6 Financieel verslag

 6.1 SAMENVATTING

Samenvattende cijfers voor het werkjaar 2020-2021 (september-augustus).

We realiseerden een cofinanciering van 258.937,58 € dit maakt 38% uit van de totale uitgaven.

Inkomsten
Overdracht subsidie saldo 2019-2020 € 45.441,27

Subsidie Vlaamse Overheid 2020-2021 € 412.379,00

TOTAAL € 457.820,27

Cofinanciering

Platformwerking € 88.024,83

Projectwerking € 170.912,75

Structurele kosten € 0,00

TOTAAL € 258.937,58

Uitgaven
RTC uitgaven

Platformwerking € 147.341,15

Projectwerking € 144.925,23

Structurele kosten € 126.202,71

TOTAAL € 418.469,09

Totale omzet

Platformwerking € 235.365,98

Projectwerking € 315.837,98

Structurele kosten € 126.202,71

TOTAAL € 677.406,67

Resultaat
Subsidietotaal € 457.820,27

Cofinancieringstotaal € 258.937,58

Uitgaventotaal € 418.469,09

Saldo € 39.351,18



 6.2 UITGAVEN

Uitgaven begroot

A. Kosten verbonden aan platformwerking (geen cofinanciering vereist) 

nr. naam gebudget-
teerd 

RTC-kost cofinanciering cofin% totaal  
platformkost 

SALDO 

A1 COM.01 - Community auto € 6.887,97 € 5.733,46 € 0% € 5.733,46 € 1.154,51

A2 COM.02 - Community 
chemie

€ 3.144,65 € 3.011,09 € 0% € 3.011,09 € 133,56

A3 COM.03 -  
Community hout-bouw

€ 12.502,94 € 12.607,68 € 0% € 12.607,68 €-104,74

A4 COM.04 -  
Community land-  
en tuinbouw

€ 4.267,65 € 4.187,42 € 0% € 4.187,42 € 80,23

A5 COM.05 - Community 
mechanica-elektriciteit

€ 8.759,63 € 6.813,56 € 0% € 6.813,56 € 1.946,07

A6 COM.06 - Community 
voeding

€ 3.144,65 € 3.011,09 € 0% € 3.011,09 € 133,56

A7 COM.08 - RTC-Community’s 
- stakeholderwerking

€ 83.021,39 € 51.737,55 € 20.000,00 28% € 71.737,55 € 31.283,84

A8 COM.09 - Community STEM € 44.574,87 € 60.239,29 € 68.024,83 53% € 128.264,12 € -15.664,42

  Subtotaal A € 166.303,75 € 147.341,15 € 88.024,83 37% € 235.365,98 € 18.962,59



B. Kosten verbonden aan projecten (cofinanciering vereist)

nr. naam gebudget-
teerd 

 RTC-kost  cofinanciering cofin%  totaal  
projectkost 

 SALDO 

B1 AU.01 - Aanbod auto € 6.821,66 3.780,18 € 1.298,25 26% € 5.078,43 € 3.041,48 

B2 HB.02 - Mobiel pakket  
bekistingsmateriaal

€ 1.971,66 1.914,65 € 17,62 1% € 1.932,27 € 57,01 

B3 HB.04 - Afwerkingstechnie-
ken

€ 3.620,32 € 5.573,21 € 3.200,00 36% € 8.773,21 € -1.952,89 

B4 HB.05 - Maatmeubilair  
van de toekomst 

€ 9.486,63 € 10.274,80 € - 0% € 10.274,80 € -788,17 

B5 HB.06 - Aanbod  
hout & bouw 

€ 8.743,32 € 8.804,32 € 29.000,00 77% € 37.804,32 € -61,00 

B6 HB.08 - Machines en  
gereedschappen in hout 

€ 3.497,33 € 1.505,55 € - 0% € 1.505,55 € 1.991,78 

B7 HB.09 - Hi-Macs @ Engels - 
solide surface

€ 7.821,66 € 2.231,93 € 350,00 14% € 2.581,93 € 5.589,73 

B8 HB.10 - Schilder-, vloer -en 
plamuurtechnieken

€ 6.871,66 € 1.881,93 € - 0% € 1.881,93 € 4.989,73 

B9 LT.01 - Graafmachines € 11.497,33 € 19.474,06 € 5.989,54 24% € 25.463,59 € -7.976,73 

B10 LT.02 - Trekkerhydraulica € 6.748,66 € 6.128,77 € 2.304,00 27% € 8.432,77 € 619,89 

B11 LT.03 - Agromachinepark € 4.871,66 € 11.856,35 € 2.356,35 17% € 14.212,70 € -6.984,69 

B12 ME.01 - Mobiele koffers  
(M/R en sensoren)

€ 1.172,99 € 11.469,71 € 9.315,00 45% € 20.784,71 € -10.296,72 

B13 ME.02 - Aanbod Auto-
matisering

€ 3.871,66 € 1.881,93 € - 0% € 1.881,93 € 1.989,73 

B14 ME.03 - Kunststoffen-
technologie

€ 7.871,66 € 5.123,54 € 4.702,50 48% € 9.826,04 € 2.748,12 

B15 ME.04 - Praktisch Omgaan 
met Machineveiligheid

€ 6.871,66 € 1.129,16 € - 0% € 1.129,16 € 5.742,50 

B16 ME.06 - Duurzaam Energie-
beheer

3.871,66 € 2.900,91 € 21.943,57 88% € 24.844,48 € 970,75 

B17 ME.07 - Aanbod onderhoud-
stechnieken

5.871,66 € 1.423,13 € 4.000,00 74% € 5.423,13 € 4.448,53 

B18 ME.08 - Aanbod lassen € 5.122,99 € 1.805,66 € 500,00 22% € 2.305,66 € 3.317,33 

B19 ME.09 - Techniekfestival € - € 24.400,43 € 51.122,89 68% € 75.523,32 € -24.400,43 

B20 SO.01 - VDAB 10-dagen € 5.290,64 € 4.540,74 € - 0% € 4.540,74 € 749,90 

B21 SO.02 - Provincieoverschrij-
dende Werking (POW)

€ 20.618,95 € 16.824,24 € 34.813,04 67% € 51.637,28 € 3.794,71 

Subtotaal B € 132.515,76 € 144.925,23 € 170.912,75 54% € 315.837,98 € -12.409,49

C. Structurele kosten & fondsen bestemd voor sociaal passief (geen cofinanciering vereist)

nr. naam  gebudget-
teerd 

 RTC-kost  cofinanciering cofin%  totaal  
RTC-kost 

 SALDO 

C1 structurele kosten RTC 
2020-2021

€ 157.559,52 € 126.202,7 € - 0% € 126.202,71 € 31.356,81 

C2 Fondsen bestemd voor  
sociaal passief

€ - € - nvt nvt € - € -

  Subtotaal C € 157.559,52 € 126.202,71 € - 0% € 126.202,71 € 31.356,81

€ 418.469,09 € 258.937,58 € 677.406,67

(*) indien van toepassing

 SALDO:  SALDO: € 39.351,18 € 39.351,18 



7 Samenstelling Raad van Bestuur

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de raad van bestuur  
van het RTC Oost-Vlaanderen vzw in 2020-2021. 

Voorzitter:
Freddy Van Malderen - VDAB Oost-Vlaanderen

• Ann Heymans - SG Salem Aalst
• Annelies Van den Eede - HOGENT
• Annemie Moons - Provincie Oost-Vlaanderen
• Armand De Lepeleire - SG Katholieke SG Wetteren-Lede
• Arne Oosthuyse - VOKA Oost-Vlaanderen
• Bart De Waele - Woodwize
• Bart Dhondt - Syntra Midden-Vlaanderen
• Bieke Nagels - SG Denderland
• Cathy De Raes - SG Reinaert Dendermonde
• Dirk Damman - SG Artevelde
• Dirk Geiregat - SG Aalter-Deinze-Tielt-Waregem
• Dirk Verheyden - SG Wijs Sint-Nikolaas
• Filip Santens - SG Geraardsbergen
• Geert Gille - Constructiv Oost-Vlaanderen
• Geert Van Bever – Alimento 
• Hannelore Dessein - SG De Bron Gent-Zuid Gent-Melle
• Hans Ysebaert - SG Stroming Gent Noord-West
• Helga Buelens - SG Archipel Dendermonde
• Johan De Mey - ABVV Metaal Oost-Vlaanderen
• Jurgen Mollet - SG Meetjesland
• Karen Maes - mtech+ Oost-Vlaanderen
• Karl Fievez - SG Beveren-Bazel
• Katleen Immesoete - SG Edith Stein Gent-Centrum
• Ken T’Siobbel - SG Geraardbergen-Brakel-Herzele-Zottegem
• Lieven Haems - SG Scholen aan de Durme
• Peter De Mezel - SG AKOR Avelgem-Oudenaarde-Ronse
• Rik Van Welden - SG Vlaamse Ardennen
• Rik Waumans - ACV Oost-Vlaanderen
• Sam Heyerick - SG IDEAAL Deinze & Aalter
• Stephan Wullaert - EDUplus
• Stijn Seghers - SG Gent 22
• Sybille De Plu - Educam
• Sylvie De Muynck - Odisee technologiecampus Gent
• Tom Caboor - SG Eeklo-Maldegem-Zelzate
• Tom Rydant - SG Dendermonde-Hamme
• Veerle Van Antenhove - VOLTA
• Vincent Mispelaere - PlastIQ



8 Getuigenissen

Kruisbestuiving tussen scholen en arbeidsmarkt

“Op een neutrale en netoverschrijdende 
manier brengt RTC scholen, bedrijven 
en andere partners samen om elkaar te 
inspireren. Daarnaast slaagt RTC erin 
leraren én leerlingen uit het technische 
en beroepsonderwijs professioneel te 
ondersteunen,” zegt Kurt Moens.  
Als provinciaal gedeputeerde bevoegd 
voor onderwijs binnen het Oost-Vlaamse 
provinciebestuur, en eerste gedeputeerde, 
werkt hij nauw samen met  
RTC Oost-Vlaanderen. 

Techniek promoten in het onderwijs

“RTC Oost-Vlaanderen bouwt bruggen tussen 
scholen, bedrijven en sectoren. Het zorgt op een 
zeer deskundige manier voor waardevolle kruisbe-
stuiving. Iets waar we vanuit het provinciebestuur 
ook op inzetten. Daarom zijn we ook partners in de 
organisatie van het Techniekfestival. Daar komen 
jongeren uit de derde graad tso en bso in contact 

met de arbeidsmarkt. Ook maken leerlingen uit het 
basisonderwijs er op een levendige manier kennis 
met het technisch en beroepsonderwijs.”

“Een sterkere samenwerking tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt leidt tot een positief imago van het 
technisch onderwijs. En dat zorgt er weer voor dat 
meer jongeren kiezen voor een opleiding waarmee 
ze een technisch knelpuntberoep kunnen uitoefenen. 
Een goede zaak voor veel Oost-Vlaamse bedrijven.” 

Waardevol voor leerlingen en leraren

“Het provinciebestuur hecht veel belang aan kwa-
litatieve STEM-opleidingen. RTC Oost-Vlaanderen 
is op dat vlak een essentiële partner voor ons. Met 
opleidingen en een uitleenservice voor materiaal 
ondersteunt het scholen om hun leerlingen meer 
leerkansen buiten de klas te bieden.” 

“Voor leraren blijkt RTC bovendien een belang-
rijke bron van relevante informatie over nieuwe 
technologieën, werkmethodes, wetgeving, digi-
tale evoluties enzovoort. Kortom: RTC ondersteunt 
leerlingen en leraren om de juiste technologische 
competenties te verwerven. Allemaal met het oog 
op de arbeidsmarkt.” 

Brug tussen  
tso- en bso-scholen 
en de arbeidsmarkt

 RTC PROMOOT TECHNIEK IN HET ONDERWIJS  
 EN ONDERSTEUNT LEERLINGEN ÉN LERAREN. 

“Een sterkere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt leidt tot een 
positief imago van het technisch onderwijs. Hierdoor kiezen meer jongeren 
voor een opleiding waarmee ze een knelpuntberoep kunnen uitoefenen.”

https://www.techniekfestival.be/over-ons/


Kans om jongeren warm te maken voor onze sector

Stijn van den Abeele werkt als regiomanager Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bij Leitz. Dat 
bedrijf produceert hoogwaardig gereedschap voor de hout-, metaal- en kunststofverwerkende 
industrie. “RTC stelde ons de vraag om leerlingen van Oost-Vlaamse scholen op te leiden om 
met onze zaagbladen te werken.”

Win-win-win voor school,  
leerling en bedrijf

“We gingen op het voorstel in vanuit een maat-
schappelijk engagement. Jongeren opleiden, onze 
kennis met hen delen, is een uitgelezen kans om 
hen warm te maken voor onze sector.”

“Tegelijkertijd is deze samenwerking interessant 
voor de naamsbekendheid van Leitz. Scholen en 
hun leerlingen leren ons via deze weg kennen en 
komen later misschien terug als klant, of zelfs als 
medewerker. Iedere houtbewerker of schrijnwer-
ker heeft ons type gereedschappen nodig. Als ze 
tijdens hun opleiding met ons merk kennismaken, 
dan blijft dat bij.”

RTC vangt praktische bezwaren op

“Om de opleidingen te organiseren, werken we 
heel vlot samen met RTC Oost-Vlaanderen. Zij 
 nemen alle praktische beslommeringen op zich, 
een belangrijk pluspunt voor ons. RTC is onze ver-
binding met de scholen en maakt alle afspraken.”

“Wij zorgen voor de inhoud van de opleidingen. 
Daarin combineren we theorie met een groot stuk 
praktijk. Nadien laten we op de scholen ook een 
verduidelijkende affiche achter. Bovendien kun-
nen scholen die dat willen de gedemonstreerde 
zaagbladen voor een actieprijs aankopen. Alweer 
een win-win!”

Zaagbladenproducent  
leidt schrijnwerkers op

 RTC VERBINDT ZAAGBLADENPRODUCENT LEITZ MET  
 OOST-VLAAMSE SCHOLEN VOOR HOUTBEWERKING.  
 LEES HIER HOE DAT VERLOOPT.

“Wij hoeven alleen voor   
de inhoud van de opleidingen  

te zorgen. Alle praktische  
beslommeringen neemt 

RTC Oost-Vlaanderen op zich.”



VDAB en RTC bieden samen unieke meerwaarde voor scholen

RTC Oost-Vlaanderen werkt intens samen met de VDAB. Dat dat op wieltjes loopt, danken 
we voor een groot stuk aan Ann De Troch van de Dienst Functionele Ondersteuning van de 
VDAB. “Ik ken het reilen en zeilen binnen de VDAB goed en heb veel contacten met bedrijven en 
sectoren. Dat is nuttig als verbindingspersoon met RTC,” vertelt Ann. 

Met gebundelde krachten en centen 

“Net als de VDAB gaat RTC Oost-Vlaanderen voluit 
voor klantvriendelijke service aan de scholen. Dat 
maakt ook dat we zo vlot kunnen samenwerken 
om de ‘10-dagen’ te organiseren. Tijdens zo’n 
tiendaagse periode maken scholen gebruik van 
de opleidingsinfrastructuur van de VDAB. En dat 
voor uiteenlopende sectoren, zoals infrastructuur, 
transport en logistiek, industrie of bouw & hout.

Hier bieden VDAB en RTC samen een unieke 
meerwaarde aan de scholen. Door de krachten 
én de centen te bundelen vergroten we onze im-
pact. Dat RTC Oost-Vlaanderen op alle mogelijke 
fronten naar dit soort samenwerkingen zoekt, is 
zijn grote sterkte.” 

Neutraal tussen scholen,  
organisaties en bedrijven

“Het RTC-team zorgt ervoor dat iedereen aan 
boord is: scholen, middenveld en bedrijven uit 
alle mogelijke sectoren. De medewerkers  stellen 
zich heel neutraal en no-nonsense op, en ze 
staan voor open communicatie. Die pragmati-
sche  attitude maakt van RTC een gewaardeerde 
 partner voor vele partijen.” 

VDAB en RTC bieden  
scholen opleidingsinfrastructuur

 MET DE 10-DAAGSE BIEDEN VDAB EN RTC OOST-VLAANDEREN  
 UNIEKE MEERWAARDE AAN DE SCHOLEN VOOR TECHNISCH  
 EN BEROEPSONDERWIJS. 

“RTC stelt zich neutraal op.  
Dat maakt het een  gewaardeerde 
partner voor scholen, organisaties 

en bedrijven uit alle sectoren.”

https://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com


De school kan mee met haar tijd, dankzij RTC

De passie voor houtbewerking kreeg Ann 
Cornelis met de paplepel mee. Als klein 
meisje stond ze al aan de werkbank in het 
houtatelier van haar vader. Vandaag geeft 
ze haar kennis door aan de jongeren van de 
houtafdeling van Richtpunt campus Eeklo, 
een van de provinciale middelbare scholen. 

“RTC Oost-Vlaanderen helpt me om mijn 
leerlingen net dat tikkeltje meer te bieden,” 
zegt Ann.

Up-to-date kennis

“Oorspronkelijk was ik aan de slag in de privé, 
maar door een kans kwam ik in het onderwijs 
terecht. Ik ben er blijven plakken. Intussen geef 
ik 13 jaar les aan de houtafdeling van Richtpunt 
campus Eeklo.”

“Er wordt heel wat verwacht van leerkrachten zoals 
ik. Je moet kwaliteitsvol onderwijs geven en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat je op de hoogte blijft 
van alles wat er beweegt in de branche van hout-
bewerking. Je wilt je leerlingen toch up-to-date 
kennis en technieken bijbrengen?”

“Daaraan komt het aanbod van RTC tegemoet. Vele 
afdelingen en leraren van onze school hebben er al 
gebruik van gemaakt. Ik denk aan de opleidingen 
over parket of de bediening van een heftruck, maar 
bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid om een pak-
ket bekistingsmateriaal uit te lenen.”

Opleiding voor leerkrachten, en meer!

“Zelf leer ik graag voortdurend bij. Alles in onze 
sector evolueert zo snel. Nieuwe technieken doen 
hun intrede en tegen de tijd dat je die onder de 
knie hebt, komt er alweer iets nieuws op de markt. 
In de opleidingen van RTC komen al die innovaties 

aan bod. Tegelijk zijn ze perfect afgestemd op de 
leerplannen. Ook bij de invoering van de nieuwe 
leerplannen zullen we de ondersteuning van RTC 
dubbel en dik kunnen gebruiken.”

“Naast opleidingen voor leerkrachten organiseert 
RTC ook cursussen die de leerlingen kunnen mee-
volgen en interessante uitstappen naar bedrij-
ven. Plus: wanneer je door de bomen het bos niet 
meer ziet, staat het team klaar om jou te helpen. 
Samengevat geeft RTC Oost-Vlaanderen onze 
school de kans om net dat ietsje meer te doen 
voor onze leerlingen. Zonder de leerkrachten extra 
te belasten.”

De school kan mee met  
de tijd dankzij opleidingen

 MET DE OPLEIDINGEN VAN RTC OOST-VLAANDEREN  
 BLIJFT DE KENNIS VAN DE LEERKRACHTEN  
 HOUTBEWERKING  VAN RICHTPUNT  
 CAMPUS EEKLO UP-TO-DATE

“In de opleidingen van RTC  
komen alle recente innovaties 
aan bod. Tegelijk zijn ze perfect 
afgestemd op de leerplannen.”

https://www.rtcoostvlaanderen.be/voor-scholen/wat-doet-rtc-voor-jou


 MET DE OPLEIDINGEN VAN RTC OOST-VLAANDEREN  
 BLIJFT DE KENNIS VAN DE LEERKRACHTEN  
 HOUTBEWERKING  VAN RICHTPUNT  
 CAMPUS EEKLO UP-TO-DATE

Leerlingen én leraren aan boord in de autosector
EDUCAM is een kennis- en opleidingscentrum 
in de autosector en al enkele jaren een 
gewaardeerde partner van de RTC’s. EDUCAM 
is zelfs vertegenwoordigd in de Raad van 
Bestuur van RTC Oost-Vlaanderen. RTC 
koopt opleidingen aan via EDUCAM, het 
kenniscentrum zorgt voor de nodige 
cofinanciering. Sybille De Plu werkt er als 
consulente: “EDUCAM heeft elk jaar een 
mooi aanbod voor het onderwijs. RTC Oost-
Vlaanderen helpt om dat mee bekend 
te maken.”

RTC-platform is grote meerwaarde

“RTC verbindt het onderwijs met de arbeidsmarkt, 
en daarom is RTC Oost-Vlaanderen voor ons als 
opleidingscentrum een uitstekende partner. We 
organiseren immers opleidingen voor én met het 
bedrijfsleven.” 

“Ook de samenwerking tussen RTC Oost-Vlaan-
deren & West-Vlaanderen ervaren we als zeer 
positief. Deel uitmaken van het RTC-platform is 
voor ons een grote meerwaarde.”

“RTC Oost-Vlaanderen brengt scholen op de 
hoogte van het jaarlijkse gratis EDUCAM-aanbod 
voor het onderwijs. Verschillende scholen zijn er al 
mee vertrouwd, maar kunnen de extra herinne-
ring eraan toch nog goed gebruiken. En ook voor 
startende leraren in de sector is het een must dat 
ze kennismaken met de verschillende trainingen 
van EDUCAM.”

Ideeën uitwisselen  
tijdens netwerkmomenten

“Wat wij heel waardevol vinden, zijn de Trefda-
gen auto en carrosserie die RTC organiseert. Zo’n 
trefdag, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek en 
eventueel een workshop, is voor alle partijen heel 
leerrijk. Het zijn netwerkmomenten waar deelne-
mers ideeën en goede voorbeelden uitwisselen.”

“Voor de sector is dit een uitgelezen gelegenheid 
om de noden van de leraren te detecteren. Zo 
beslissen we bijvoorbeeld soms om meer EDU-
CAM-opleidingen te organiseren op de aan-
vragende school in plaats van de school naar 
het competentiecentrum van EDUCAM te laten 
afreizen.”

Iedereen mee met alle evoluties

“In de autosector evolueert alles heel snel. Dit jaar 
breiden we bijvoorbeeld ons gratis aanbod Auto-
webtraining alweer uit met nieuwe modules.” 

“In de toekomst vind ik dat we nog sterker moeten 
inzetten op de vorming van leraren. Als leerkrach-
ten onzeker zijn over nieuwe technieken of mate-
riaal, is het voor hen moeilijk om vol vertrouwen 
hun leerlingen op te leiden.

“Vanuit de sector zetten we graag in op het ver-
sterken van ieders competenties. En daarbij is RTC 
een partner van onschatbare waarde.”

EDUCAM organiseert  
opleidingen  
in de autosector

 EDUCAM EN RTC ZETTEN SAMEN IN OP VORMING  
 VAN LEERLINGEN ÉN LEERKRACHTEN  
 IN DE AUTOMOTIVE SECTOR EN AANVERWANTE SECTOREN.

“RTC informeert scholen over het gratis  
EDUCAM-aanbod per schooljaar.”.

https://www.educam.be/nl/wie-zijn-wij-missie-visie-en-waarden
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/catalogus-instroom
https://www.autowebtraining.be/index_nl.php
https://www.autowebtraining.be/index_nl.php


Meer dan ondersteuning bij STEM-project”

Al meer dan 20 jaar geeft Patrick Detemmerman les in de 3de graad van het 
Bernardustechnicum in Oudenaarde. Hij is gepassioneerd door elektronica en 
telecommunicatie en ziet zichzelf als een coach voor zijn leerlingen. “RTC ondersteunt 
leerkrachten én daagt ons uit om over grenzen heen te denken,” klinkt het enthousiast.

Samenwerken buiten de lijntjes

“Vandaag hebben leerlingen sterke competenties 
nodig om een plek op de arbeidsmarkt te ver-
overen. Als leraar vraag je je af: hoe kan ik deze 
jongeren voorbereiden op een samenleving die 
voortdurend verandert? Onze job gaat niet alleen 
over kennis bijbrengen, maar ook over buiten de 
lijnen kleuren: samenwerken over de grenzen 
van de vakken, afdelingen en scholen heen. De 
STEM-projectondersteuning van RTC leent zich 
daar perfect toe!” 

“RTC toont veel engagement naar onze projecten 
en leerlingen toe. Hun ondersteuning gaat veel 
verder dan de opleidingen en subsidies die ze 
strikt genomen aanbieden. Het team komt op be-
zoek, biedt een luisterend oor en geeft feedback. 
RTC daagt je uit als leerkracht en als school, maar 
je krijgt er zo veel voor terug.” 

Leerlingen technische opleidingen  
zijn goud waard

“De moeilijkheid van een project zoals ons ‘AI 
head’, is dat je nooit vooraf weet waar je uitkomt, 
want alles hangt af van de leerlingen. Andere 
opdrachtgevers maken daar soms een probleem 
van, RTC niet. Het team begrijpt heel goed hoe het 
er aan toe gaat in het beroepsgericht en tech-
nisch onderwijs. Ze weten waarmee wij als leraren 
soms geconfronteerd worden én welke uitda-
gingen onze leerlingen hebben. RTC snapt als de 
beste dat onze leerlingen uit elektriciteitsafdeling, 
lasafdeling, bouwafdeling, … goud waard zijn!”

Netwerk en steunpilaar voor scholen

“Het netwerk van contacten en de events van het 
RTC, zoals het Techniekfestival, vind ik ook een 
belangrijk pluspunt. Het is heel handig om daar je 
karretje aan vast te hangen om contacten te leg-
gen en jezelf te promoten als afdeling en school. 
De steun van RTC voor ons STEM-project hielp 
bovendien om extra financiële ondersteuning te 
krijgen van onze directie. Voor ons is het RTC-
team echt een steunpilaar.”

Steun van RTC bij  
STEM-projecten op school

 RTC OOST-VLAANDEREN ONDERSTEUNT HET BERNARDUSTECHNICUM  
 BIJ STEM-PROJECTEN VOOR LEERLINGEN VAN DE 3DE GRAAD.

“RTC toont veel engagement naar 
onze projecten en leerlingen toe.  

Hun ondersteuning gaat veel verder 
dan opleidingen en subsidies.”
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info@rtcoostvlaanderen.be

09 267 73 91 

rtcoostvlaanderen

www.rtcoostvlaanderen.be
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Volg ons,  
want we zijn nog niet uitverteld!
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