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TECHNOBOOST
Technologie is de motor van onze economie. De industriële sectoren metaal, chemie,
elektriciteit en textiel en flexibele materialen spelen een belangrijke rol voor de WestVlaamse economie, zowel omwille van haar directe toegevoegde waarde en
tewerkstellingscreatie als omwille van haar economische hefboomfunctie voor de WestVlaamse industrie.
Technologie evolueert razendsnel en wordt alsmaar bepalender in het werkveld. Logisch dus
dat (ook) de West-Vlaamse industrie meer en meer een beroep doet op technologisch
vakmanschap voor de invulling van uitdagende functies.
Het stijgende tekort aan geschoolde technici voor de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de
vergrijzing van de beroepsbevolking in de industrie en haar imago vormen een uitdaging
voor de toekomstige groei van de sectoren.
Steeds minder jongeren kiezen voor opleidingen die voorbereiden op technische beroepen.
De tijd dat leerlingen die kiezen voor een praktische studierichting, enkel met de handen aan
de slag moeten, is nochtans al lang voorbij. TSO- en BSO-scholen bieden naast praktischtechnische richtingen, ook studierichtingen aan die perfect voorbereiden op verder
studeren.
De Provincie West-Vlaanderen zet binnen haar flankerend onderwijsbeleid sterk in op het
promoten van het technisch onderwijs en het opzetten van samenwerkingsinitiatieven met
partners.
Om een duurzaam antwoord te bieden op bovenvermelde uitdagingen, is er nood aan een
gezamenlijk initiatief waarbij de krachten en middelen gebundeld worden.
Dit schooljaar startten de sectoren metaal, elektriciteit, chemie- kunststoffen & life sciences
en textiel & flexibele materialen, samen met de provincie, POM en RTC West-Vlaanderen
een nieuw project: technoboost.
Dit project wil acties opzetten om de sectoren en het technisch en beroepsonderwijs op te
waarderen. Het wil leerlingen en ouders informeren over de verschillende
studiemogelijkheden in het technisch en beroepsonderwijs en specifiek het studiegebied
mechanica-elektriciteit in de kijker zetten. Het wil leerlingen kennis laten maken met de
bedrijfswereld en hen tonen dat een job in de technische sector creatief en uitdagend kan
zijn.
Op die manier wil het de sectoren een boost te geven en de kwalitatieve instroom in de
bedrijven te verhogen.
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PARTNERS
Technoboost is een uniek samenwerkingsverbond over verschillende industriële sectoren
heen. Partners in dit project zijn
•
Cobot (sectorfonds voor textiel en flexibele materialen)
•
Covalent / PlastIQ (sectorfonds voor chemie, kunststoffen en life sciences)
•
Tofam West-Vlaanderen (sectorfonds voor metaalbouw)
•
Vormelec / Volta (sectorfonds voor elektrotechniek)
•
Provincie West-Vlaanderen (cel onderwijs)
•
POM West-Vlaanderen
•
RTC (Regionaal Technologisch Centrum) West-Vlaanderen
STUURGROEP
Technoboost werd in schooljaar 2017-2018 aangestuurd door
Michel Loncke, COBOT
Hadewijch Vanderheeren, COBOT
Dominique Boyen, CO-VALENT
Vincent Mispelaere, PLASTIQ
Heidi Hanssens, POM West-Vlaanderen
Ann Bulcaen, REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM West-Vlaanderen
Joke Vanhoorne cel onderwijs PROVINCIE WEST- VLAANDEREN
Nele Simoens, cel onderwijs PROVINCIE WEST- VLAANDEREN
Thijs Descamps, Kabinet Gedeputeerde onderwijs PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Kristof De Vylder,TOFAM West-Vlaanderen
Sabine Goethals, VOLTA/VORMELEC
Vincent Muhr, VOLTA/VORMELEC
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN
•

•
•

•
•

Leerlingen, ouders, werkzoekenden en andere betrokkenen kennis laten maken met en
informeren over de verschillende technische opleidingen en beroepen
Het studiegebied mechanica-elektriciteit in de kijker zetten.
De negatieve perceptie t.o.v. het technisch- en beroepsonderwijs doen kantelen en
beroepen op een positieve manier in de kijker zetten.
De betrokken sectoren een boost geven.
Het aantal technische werkkrachten in de bedrijven die de sectoren vertegenwoordigen
verhogen.

DOELGROEPEN
•
•
•
•
•

leerlingen 3e graad lager onderwijs
leerlingen secundair onderwijs
ouders en het brede publiek met interesse voor techniek & technologie
werkzoekenden
werkgevers uit de sectoren
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GEREALISEERDE ACTIES SCHOOLJAAR 2017-2018
1. KICK-OFF
Omschrijving
Op woensdag 4 oktober werd in Provinciehuis Boeverbos het officiële startschot gegeven
voor het nieuwe project technoboost.
Na een verwelkoming door Gedeputeerde Carl Vereecke werden de partners voorgesteld en
werd er toelichting gegeven bij het project door projectcoördinator Valerie Deleersnyder.
Daaropvolgend ging een panelgesprek door met mevrouw Ann Castelyn (HR Manager CNH
Industrial Belgium), de heer Peter Claeys (directeur Volta), de heer Wim Van Goethem
(Coördinator Opleiding, Vorming en Onderwijs Fedustria), mevr. Dominique Boyen (directeur
Co-valent) en mevr. Ann Bulcaen (coördinator RTC West-Vlaanderen), geleid door dhr. Bart
Coopman (hoofdredacteur van Focus en WTV). In het panelgesprek gaven de verschillende
deelnemers aan waarom zij het belangrijk vinden om deel te nemen aan het nieuwe project
en welke de uitdagingen zijn voor de industrie om meer technisch personeel toe te leiden
naar de bedrijven.
Na de officiële ondertekening van de intentieverklaring volgde een slotwoord door
Gedeputeerde Jean de Bethune.
Doelstellingen
•
Bekendheid geven aan het unieke sectoroverschrijdend traject.
•
Acties voor schooljaar 2017-2018 toelichten.
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Doelgroepen
•
directeurs en TA’s secundair onderwijs
•
genodigden
•
werkgevers uit de sectoren
•
pers
Resultaten
Op de kick-off waren 93 aanwezigen van 71 verschillende organisaties, bedrijven of scholen.
Evaluatie
De kick-off kon op enige persbelangstelling rekenen, het nieuws raakte goed tot bij scholen
en bedrijven.
Een 15-tal bedrijven namen contact op met technoboost. Elf van hen wensten graag een
bezoekje om van gedachten te wisselen. Na een persoonlijk contact namen acht bedrijven
onmiddellijk deel aan één of meerdere acties. Twee bedrijven stelden hun deelname uit naar
een volgend schooljaar.
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2. LOKALE ACTIES
Omschrijving
Bedrijfsbezoek met de klemtoon op het leren kennen van nieuwe beroepen.
Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het noodzakelijk
dat ze een beeld krijgen van de verschillende technische beroepen.
Doorheen het schooljaar zetten we kleine lokale acties op, waarin we een basisschool, een
technische school en een bedrijf samenbrengen. Aan de hand van getuigenissen uit het
werkveld willen wij verschillende technische beroepen schetsen die in een bedrijf
voorkomen en hoe mensen deze ervaren.
Het is de bedoeling dat leerlingen (met eventueel hun geïnteresseerde ouders) een
bedrijfsbezoekje brengen om nieuwe beroepen te leren kennen, een praatje te slaan met
mensen op de werkvloer en ter plaatse techniek te beleven.
Op die manier kunnen zij zich een beeld vormen van waar zij zichzelf later zien werken.
De drempel om later te solliciteren in een bedrijf wordt hierdoor verlaagd.
Tijdens het bedrijfsbezoek fungeren de leerlingen secundair als meter of peter voor de
lagere school. Zij ondersteunen en enthousiasmeren de jongere kinderen tijdens de
rondleiding en een kleine workshop.

Doelstellingen
•
De realiteit van een bedrijf zien en ervaren.
•
Zich een beeld vormen van de verschillende technische beroepen in een bedrijf
•
Zien wat een minder bekend beroep eigenlijk inhoudt.
•
Ontdekken welke talenten nodig zijn voor de verschillende beroepen.
•
Eigen talenten ontdekken aan de hand van een doe-opdracht.
•

•

Een vlotte aansluiting tussen onderwijs en een beroep in de sector van opleiding
bevorderen.
De drempel om later te solliciteren in een bedrijf verlagen.

Doelgroepen
•
3e graad basisonderwijs
•
3e graad secundair
•
ouders
Timing
De bedrijfsbezoeken worden op maat georganiseerd, op een datum die voor alle partijen
lukt. De bezoeken duren 2 à 3 uur.
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Resultaten
Dit schoojaar vonden 4 acties plaats in 4 verschillende bedrijven.
Bereik leerlingen
•
25 leerlingen secundair (uit 3 scholen)
•
71 leerlingen lager (uit 3 scholen)
Voorbeeld van een lokale actie
Op 20 februari 2018 gingen de leerlingen van het 5e leerjaar van de Guido Gezelleschool en
8 leerlingen van VTI Waregem op bezoek bij Gearcraft Vanhoutte.
Samen gingen ze op zoek naar de mensen die er werken.
Om een goede studiekeuze te kunnen maken, is het belangrijk dat je weet welke beroepen
er allemaal bestaan. De kinderen van het 5e leerjaar ontdekten gisteren alvast een aantal
nieuwe beroepen.
De firma Gearcraft is actief in de metaalsector en vervaardigt mechanische
transmissieorganen en aanverwante stukken op maat. Een precies werkje, konden we zien.
Zelfs onze haren werden aan onderzoek onderworpen om te zien hoe precies deze mensen
werken. Een aantal specialisten werden geïnterviewd over hun job: welke talenten heb je
nodig om hier te kunnen werken? 'Precies en rustig werken' was elke keer het antwoord. De
leerlingen uit de VTI konden dan weer verbanden leggen tussen geziene leerstof op school
en toepassingen in de bedrijfsrealiteit.
Na een korte rondleiding doorheen het bedrijf was het tijd voor wat actie. Terwijl de
leerlingen secundair een machine mochten programmeren, kregen de lagere schoolkinderen
uitleg over de eigenschappen van de materialen die gebruikt worden in het bedrijf. Nadien
maakten zij een sleutelhanger met naamplaatjes. Verschillende gereedschappen werden
gebruikt: van hamer tot laser... Nu en dan was wat denkwerk nodig, maar iedereen bracht
de opdracht tot een goed einde.
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Evaluatie
De lokale acties werden bij zowel scholen als bedrijven als heel interessant onthaald.
Omwille van organisatorische redenen was het niet altijd haalbaar om zowel een secundaire
als lagere school samen te brengen.
Deze lokale acties vonden vooral plaats in het zuiden van de provincie. In de toekomst
plannen we acties verspreid over de hele provincie.
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3. VAKANTIEJOBS
Omschrijving
Om leerlingen een duidelijke kijk te laten hebben op verschillende bedrijven en verschillende
beroepen, willen we hen motiveren om een vakantiejob te doen in hun eigen studiegebied.
Met die ervaringen kunnen ze later gericht op zoek naar een job die bij hen past.
Bedrijven kunnen hun vacatures voor vakantiejobs doorgeven aan technoboost. Die
publiceert de vacature op haar website en brengt de informatie ook gericht tot bij de
scholen.
Doelstellingen
•
Jongeren laten kennismaken met het bedrijfsleven
•
Zorgen voor een vlotte aansluiting tussen onderwijs en een beroep in de sector van
opleiding
Doelgroepen
4-5-6 secundair richting elektriciteit-mechanica

Resultaten
Slechts 5 bedrijven gaven aan dat ze vakantiejobs willen. (3 rechtstreeks – 2 via de jobmarkt)
Evaluatie
Op deze actie kwam heel weinig respons van de bedrijven. Bij navraag bleek dat
•
vakantiewerk voorbehouden is voor kinderen van werknemers. Dit zijn vaak jongeren
die geen technische opleiding volgen en dus geen potentiële werknemers zijn.
•
enkel 18+ studenten in aanmerking komen omwille van veiligheidsredenen. Deze
bedrijven mikken op hogeschoolstudenten en niet op leeringen secundair.
Beide redenen zorgen ervoor dat bedrijven een kans missen om potentiële werknemers
kennis te laten maken met hun bedrijf.
Het is niet duidelijk of de 5 bedrijven efffectief vakantiejobs vonden via deze weg.
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4. EVENT
Omschrijving
Het technoboost techniekevent werd een aflsuiter van een eerste werkingsjaar en ging door
op donderdag 17 mei in Kortrijk XPO. We nodigden onze verschillende doelgroepen uit voor
een uniek programma.
Meer dan 50 partners stelden er hun technische expertise voor aan leerlingen van het lager
en secundair onderwijs én aan het ruime publiek. Samen wilden zij jongeren warm maken
voor verschillende technische beroepen en opleidingen en de instroom van werknemers in
de bedrijven binnen de genoemde sectoren vergroten.
Deze eerste editie van het technoboost techniekevent omvatte 3 luiken:
•
programma met kwalitatieve workshops voor 5e leerjaar lager onderwijs
•
workshops voor derde graad secundair
•
jobmarkt voor werkzoekenden
Technische scholen lieten via workshops en de presentatie van eigen projecten en
eindwerken zien dat er heel wat technisch talent aanwezig is in onze Provincie. Voor de
leerkrachten uit 13 technische scholen was het een ideaal inspiratie- en netwerkmoment.
Deze scholen konden tevens deelnemen aan een wedstrijd voor innovatieve projecten. Er
werden prijzen uitgereikt voor innovatie, techniciteit en presentatie. Daarnaast werd er ook
een publieksprijs toegekend.
Hogescholen en opleidingspartners lieten via workshops de mogelijkheden zien voor verdere
studies.
Bedrijven uit de deelnemende sectoren zetten hun knelpuntvacatures in de kijker en
informeerden samen met de sectorale opleidingscentra bezoekers over hun sector.
Ten slotte kregen werkzoekenden en schoolverlaters de kans om op de jobmarkt i.s.m. VDAB
te solliciteren bij de deelnemende bedrijven.
Doelstellingen
•
Elektriciteit-mechanica-richtingen op de kaart zetten.
•
Leerlingen de mogelijkheden laten voelen/zien van technisch onderwijs.
•
Alle leerlingen elektriciteit-mechanica samenbrengen als ambassadeurs om de sectoren
positief in de kijker te zetten.
•
Leerlingen in contact brengen met techniek en technologie.
•
Promotie voor de deelnemende sectoren.
•
Bedrijven in de picture zetten.
•
Het Imago van deze bedrijven hip maken door innovatie en hightech te laten zien.
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Doelgroepen
•
3e graad basisonderwijs
•
3e graad secundair
•
Ouders, familie
•
Werkzoekenden
•
Brede publiek

Resultaten
13 scholen secundair onderwijs
Op het infomoment voor secundaire scholen (16 januari 2018) waren 21 van de
beoogde 27 scholen aanwezig.
Effectief bereikt op het event: 193 leerlingen secundair (uit 13 scholen)
11 van de 13 scholen verzorgden zelf een workshop.
33 scholen lager onderwijs
63 lagere scholen meldden zich aan voor het techniekevent.
Slechts de helft van deze scholen kon een plekje krijgen.
Effectief bereikt op het event: 997 leerlingen (33 scholen)
7 hoger onderwijs- of opleidingsinstanties
24 West-Vlaamse bedrijven
Tal van werkzoekenden kwamen naar de jobmarkt.
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Spreiding van de deelnemers

Evaluatie
•
87 % van de leerlingen lager die de beurs bezochten vonden hun bezoek de moeite
waard. Door hun bezoek aan de beurs stonden zij er even bij stil dat techniek en
wetenschap overal in hun leven aanwezig is en zorgt voor vernieuwing.
•
76% van de bezoekers werden in hun mening bevestigd dat ze techniek tof vinden of
werden aan het twijfelen gebracht en ontdekten dat ze hiervoor toch ook heel wat
interesse aan de dag kunnen leggen.
•
75% van de leerlingen vonden de workshops van bedrijven en scholen interessant.
De leerlingen gaven wel aan dat ze workshops waarbij ze zelf iets mogen doen
verkiezen boven de techniek- en kunststofshows.
•
71% procent gaf aan dat zij door hun bezoek niet meer weten over de verschillende
mogelijke studierichtingen binnen TSO en BSO.

Wat leerlingen daar zien en ontdekken en mogen uitproberen kunnen wij
nooit op zo'n boeiende manier brengen binnen de klasmuren. Het feit dat
iemand met passie vertelt over zijn bedrijf, beroep, ervaring, opleiding
motiveert de leerlingen enorm!
(Inge Vanwijnsberghe - Binnenhof Menen)
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Leerlingen secundair die de beurs bezochten, gaven een algemene waardering van 7,6 op
10. Zij willen bij een volgende editie de beurs opnieuw bezoeken.
De 47 standhouders gaven op de evaluatie een gemiddelde waardering van 8 op 10.
Alle deelnemers gaven aan dat ze het event zouden aanbevelen aan anderen en willen bij
een volgende editie terug deelnemen.
Toch willen we in de toekomst nog meer leerlingen secundair bereiken. Daarnaast willen we
ook ouders en grootouders van leerlingen betrekken
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COMMUNICATIE

Technoboost website
Met de technoboost website willen we mensen voortdurend
op de hoogte houden van onze activiteiten. Via deze website
kunnen leerlingen, leerkrachten, bedrijven gericht info
opzoeken.
Tussen 1 september 2017 en 30 juni 2018 ontving
technoboost totaal 2599 unieke gebruikers.
Een piekmoment situeerde zich in de eerste helft van mei
2018, naar aanloop van het event. (730 gebruikers tussen 1
en 17 mei)
Het grootse deel van de bezoekers bezoekt de website vanaf
een desktop.

Sociale media
Via facebook willen we volgers op de hoogte houden van het laatste nieuws rond
technoboost.
Tussen 1 september 2017 en 30 juni 2018 konden we 133 volgers met 46 posts informeren.
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TECHNOBOOST IN DE PERS
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