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INLEIDING

Vorig schooljaar startten de sectoren metaal, elektriciteit, chemie- kunststoffen & life
sciences en textiel & flexibele materialen, samen met de provincie, POM en RTC WestVlaanderen een nieuw project: technoboost.
Technoboost 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 bedrijven, innovatieve
beroepen en terwerkstellingsmogelijkheden in de West-Vlaamse industrie.
Vorig jaar startten we met 3 acties: lokale bedrijfsbezoeken, een actie rond vakantiejobs en
een groot event dat het werkingsjaar afsloot.
Dit jaar konden we rekenen op een extra partner, Alimento. Ook in de voedingssector is er
een grote vraag naar goedgeschoolde technici.
Tijdens dit tweede werkingsjaar werden eerder opgezette acties verdergezet en uitgebreid,
we bleven inzetten op het studiegebied mechanica-elektriciteit. De uitdaging was om nog
meer bedrijven te betrekken bij de werking van technoboost en hen te overtuigen van lange
termijn acties.
De tweede editie van het techniekevent ging door in Roeselare Expo.
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PARTNERS
Technoboost is een samenwerkingsverbond over verschillende industriële sectoren heen.
Partners in het project zijn
•
Cobot (sectorfonds voor textiel en flexibele materialen)
•
Covalent / PlastIQ (sectorfonds voor chemie, kunststoffen en life sciences)
•
Tofam West-Vlaanderen (sectorfonds voor metaalbouw)
•
Volta (sectorfonds voor elektrotechniek)
•
Alimento (sectorfonds voor voeding)
•
POM West-Vlaanderen
•
Provincie West-Vlaanderen (cel onderwijs)
•
RTC (Regionaal Technologisch Centrum) West-Vlaanderen
STUURGROEP
Technoboost werd in schooljaar 2018-2019 aangestuurd door
Michel Loncke, COBOT
Hadewijch Vanderheeren, COBOT
Dominique Boyen, CO-VALENT
Vincent Mispelaere, PLASTIQ
Janos Wylin, PLASTIQ
Kristof De Vylder, TOFAM West-Vlaanderen
Vincent Muhr, VOLTA
Lieve Van Camp, ALIMENTO
Heidi Hanssens, POM West-Vlaanderen
Joke Vanhoorne cel onderwijs PROVINCIE WEST- VLAANDEREN
Nele Simoens, cel onderwijs PROVINCIE WEST- VLAANDEREN
Thijs Descamps, Kabinet Gedeputeerde onderwijs PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Ann Bulcaen, REGIONAAL TECHNOLOGISCH CENTRUM West-Vlaanderen
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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 2018-2019
1. LOKALE ACTIES
Omschrijving
Bij deze acties brengen leerlingen een bedrijfsbezoek met de klemtoon op het leren kennen
van nieuwe beroepen.
Aan de hand van getuigenissen uit het werkveld maken ze kennis met verschillende
technische beroepen die in een bedrijf voorkomen en hoe mensen deze ervaren.

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
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Resultaten
Dit schoojaar vonden 7 acties plaats in 7 verschillende bedrijven.
Bereik leerlingen:
•
51 leerlingen secundair (uit 5 scholen)
•
166 leerlingen lager (uit 6 scholen)

Spreiding van de lokale acties

Spreiding van de verschillende deelnemers per lokale actie.

Evaluatie
Ten opzichte van vorig schooljaar werden dubbel zoveel lokale acties georganiseerd.
Ondertussen zijn er al een 6-tal (nieuwe) bedrijven die aangaven dat zij volgend schooljaar
ook een lokale actie willen organiseren.
Bedrijven die reeds een lokale actie organiseerden, vonden dit heel interessant en zijn
vragende partij om dit te herhalen volgend schooljaar.
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2. VAKANTIEJOBS
Omschrijving
Om leerlingen een duidelijke kijk te laten krijgen op verschillende bedrijven en verschillende
beroepen, willen we hen motiveren om een vakantiejob te doen in hun eigen studiegebied.
Doelstellingen
•
Jongeren laten kennismaken met het bedrijfsleven
•
Zorgen voor een vlotte aansluiting tussen onderwijs en een beroep in de sector van
opleiding
Doelgroepen
4-5-6-7 secundair studiegebied mechanica-elektriciteit
Resultaten
Een 15-tal bedrijven gaven dit jaar aan dat ze vakantiejobs willen.
Evaluatie
In vergelijking met vorig jaar, gaven heel wat meer bedrijven door dat zij vakantiejobs
hebben. De contactgegevens van deze bedrijven werden op de website van technoboost
geplaatst. Technoboost vindt het belangrijk hier blijvend aandacht op te vestigen, bedrijven
te motiveren in te zetten op lange termijnacties, als een soort bewustwording van de sector.
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3. EVENT
Omschrijving
Op donderdag 16 mei 2019 ging de tweede editie van het technoboost techniekevent door in
Roeselare Expo.
Meer dan 1200 leerlingen tussen 10 en 19 jaar volgden workshops binnen het studiegebied
mechanica-elektriciteit. Ze konden volop ontdekken en uitproberen, dikwijls met materialen die
anders niet tot in de klas komen.
Deze editie werd er ook extra aandacht besteed aan het nieuwe duaal leren.
Bedrijven uit de deelnemende sectoren zetten hun knelpuntvacatures in de kijker en informeerden
samen met de sectorale opleidingscentra bezoekers over hun sector.
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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.
Doelgroepen
•
3e graad basisonderwijs
•
3e graad secundair
•
Ouders, familie
•
Werkzoekenden
•
Brede publiek
Resultaten
14 scholen secundair onderwijs
13 scholen verzorgden zelf een workshop.
Effectief bereikt op het event: 174 leerlingen secundair
33 scholen lager onderwijs
14 van de 33 scholen waren vorige editie ook aanwezig.
Effectief bereikt op het event: 955 leerlingen basisonderwijs
6 hoger onderwijs- of opleidingsinstanties
32 West-Vlaamse bedrijven / organisaties
Een 20-tal van werkzoekenden kwam naar de jobmarkt.
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Evaluatie
94% van de leerlingen basisonderwijs 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.
80% 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.
81% 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.
53% procent gaf aan dat zij door hun bezoek meer weten over de verschillende mogelijke
studierichtingen binnen TSO en BSO.
De meeste leerlingen beseffen nu dat techniek en wetenschap overal aanwezig is
en voor de mens niet meer weg te denken is. Ze zien in hun dagdagelijkse omgeving
meer voorwerpen, handelingen waarbij techniek en wetenschap om de hoek komt
kijken.

(Heidi Hongenae – Basisschool W’Ijzer)
De 54 standhouders gaven op de evaluatie een gemiddelde waardering van 8 op 10.
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COMMUNICATIE

Technoboost website
Via de technoboost website houden we mensen verder op de hoogte van onze activiteiten.
Het afgelopen jaar had technoboost 2445 unieke
gebruikers.
Een piekmoment situeerde zich opnieuw in de eerste helft
van mei, naar aanloop van het event. Meer dan de helft
van de gebruikers zijn tussen 18 en 34 jaar oud.

Sociale media
Via Facebook houden we onze volgers op de hoogte van het laatste nieuws rond
technoboost.
Intussen hebben we 202 volgers, dit is een groei van 50% ten opzichte van vorig jaar (133
volgers).
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