
technoboost
Provinciehuis Zuid-West-Vlaanderen
Universiteitslaan 2
8500 Kortrijk
056/23 37 39

info@technoboost.be
www.technoboost.be

Sociale media 
Via Facebook houden we onze vol-
gers op de hoogte van het laatste 
nieuws rond technoboost.
Intussen hebben we 395 volgers, 
een verdubbeling ten opzichte van 
vorig jaar.

Technoboost website
Via de technoboost website houden we mensen verder op de hoogte van onze activi-
teiten. 
Het afgelopen jaar had technoboost 3025 unieke gebruikers. 84% van hen waren 
nieuw dit schooljaar. De piekmomenten situeerden zich in aanloop van de events. 

Nieuwe look & feel
Dit jaar introduceerden we de nieuwe look & feel van technoboost. Elk event kreeg 
dezelfde affiche aangepast met de eigen locatie en datum. 

“ De standen hadden heel wat 
materiaal en machines mee zodat 
de kinderen heel geïnteresseerd 

waren. De begeleiders hadden zich 
echt goed voorbereid en konden heel 
wat vertellen. Ook konden de kinderen 
telkens heel wat doen. Dit jaar was 
weer een beetje beter dan het vorige 
jaar. TOP !

Een enthousiaste leerkracht

“ V oor ons was het de eerste editie, 
we waren zeer tevreden over 
de organisatie. Alles is zeer vlot 

verlopen en als standhouder kwamen 
we zeker niets te kort, een dikke pluim!

Maxicon - Standhouder

EFFECTEN VAN EEN BEZOEK AAN TECHNOBOOST
Na elk event stuurden we een bevraging uit naar de leerkrachten van de deelnemende 
leerlingen uit het basisonderwijs.
We bekeken op deze manier wat het effect van dit evenement was volgens de leer-
krachten.  
Wist u dat alle leerkrachten terug willen deelnemen bij een volgende editie?
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Technoboost Tielt

Technoboost Waregem

Aanwakkeren 
van interesse 

voor techniek en 
wetenschap

Verruiming van 
de kennis over 

studierichtingen

Bijdragen aan 
mentaliteitswij-

zigingen ten 
aanzien van TSO 

en BSO

Een bijdrage 
leveren aan 
studie- en 

beroepskeuzeINTERESSE BIJ BREED PUBLIEK
Tijdens technoboost Tielt konden kinderen, naast hun bezoek met de klas, op zater-
dagvoormiddag een extra bezoek brengen met hun (groot-)ouders. Iedereen met een 
hart voor techniek en technologie was welkom! Tussen 10 en 13u mochten we 440 
geïnteresseerden verwelkomen op de beurs. 

TECHNOBOOST GROEIT!
 deelnemers technoboost
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INSPIRATIE
Om leerlingen te motiveren om te kiezen voor een techni-
sche opleiding is het noodzakelijk dat ze een beeld krijgen 
van de verschillende technische beroepen en opleidingen. 
Op onze website staan enkele getuigenissen uit het werk-
veld (rolmodellen).
Laat jij je ook inspireren?

Technoboost zet gericht acties op om leerlingen en ouders te informeren over de 
verschillende studiemogelijkheden in het technisch en beroepsonderwijs en zet 
specifiek het studiegebied mechanica-elektriciteit in de kijker. Dit om de in- en 
doorstroom te bevorderen naar technische opleidingen en technische bedrijven. 

TECHNOBOOST ANDERS
We hanteerden dit schooljaar een andere aanpak: één groot techniekevent maak-
te plaats voor verschillende lokale events. Technoboost zet op die manier provin-
ciedekkend in op het creëren van lokale netwerken tussen scholen, bedrijven en 
andere partners om zo samen de instroom naar techniek te vergroten.
Helaas moesten we door de Corona-maatregelen één van de drie voorziene eve-
nementen doorschuiven naar volgend schooljaar.
Toch lieten we dit schooljaar meer leerlingen kennismaken met de bedrijven, inno-
vatieve beroepen en terwerkstellingsmogelijkheden in de West-Vlaamse industrie.

JAARVERSLAG 2019-2020

Technoboost is een samenwerkingsverbond over verschillende industriële sectoren 
heen. Partners in het project zijn

cijfers in procent




