JAARVERSLAG 2020-2021
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 2.0
In normale omstandigheden zou technoboost dit schooljaar terug ‘on tour’ gaan door de
Provincie West-Vlaanderen en techniekevents organiseren. Helaas gooide corona ook hier
roet in het eten en werden alle activiteiten zo veel mogelijk omgebouwd. 1000 leerlingen
werden een jaar lang van op afstand ondergedompeld in de wereld van techniek en technologie! Zij gingen 6 technische uitdagingen aan in hun school.
Deze activiteiten werden afgesloten met een digitaal event van 3 tot 7 mei 2021. Doelstelling van dit event bleef dezelfde als andere jaren: Leerlingen laten kennismaken met
bedrijven, innovatieve beroepen, toeleidende opleidingen en tewerkstellingsmogelijkheden
in de West-Vlaamse industrie.

Technoboost website
Via de technoboost website houden we mensen verder op de hoogte van onze activiteiten.
Het afgelopen schooljaar had technoboost 3389 unieke gebruikers met 11.295 paginaweergaven. Een eerste piek situeerde zich bij de eerste communicatie rond het digitaal event. In aanloop van het event zelf zien we dan een tweede grote piek.

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

Via Facebook en Instagram houden
we onze volgers op de hoogte van het
laatste nieuws rond technoboost.

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

info@technoboost.be
www.technoboost.be

CHALLENGES
DEELNEMERS
998 leerlingen uit het lager onderwijs | 45 klassen | 33 scholen
Dit schooljaar startten we een nieuw corona-proof concept onder de vlag ‘ Escape from your
school!’ 45 West-Vlaamse klassen uit het 5de leerjaar basisonderwijs, goed voor 1000 leerlingen, gingen een schooljaar lang technische uitdagingen aan.
Deze klassen ontvingen kosteloos een pakket met 6 challenges in
de vorm van een escape-room rond verschillende onderwerpen:
elektriciteit, mechanica, voedingsindustrie, textiel, chemie,….
Het pakket bevatte lesfiches, lesdoelen en eindtermen, volledig
volgens de STEM-didactiek. Bovendien werd specifiek verbruiksmateriaal, dat in klas of thuis niet voorradig is, meegeleverd.
Leerkrachten konden de verschillende uitdagingen - in de vorm
van een escape-room - op eigen tempo doorlopen. Bedoeling
was dat leerlingen konden kennismaken met techniek en technische beroepen en werden gestimuleerd om op onderzoek uit
te gaan en zelf oplossingen te bedenken.

DIGITAAL EVENT
DEELNEMERS
453 leerlingen uit het secundair onderwijs | 48 klassen | 24 scholen
862 leerlingen uit het lager onderwijs | 45 klassen | 30 scholen
Het hoogtepunt van het traject met de challenges volgde met een groots digitaal slotevent van
3 tot 7 mei 2021 waar de leerlingen naartoe konden ‘ontsnappen’! In samenwerking met Het
Beroepenhuis werd een gevarieerd programma uitgewerkt voor het lager onderwijs.
Gelijktijdig met dit slotmoment werd in samenwerking met West-Vlaamse bedrijven en onderwijsinstellingen ook een interactief programma aangeboden voor de 3de graad secundair onderwijs.
Leerlingen uit de derde graad staan voor belangrijke keuzes: verder studeren of gaan werken?
In beide gevallen zijn de mogelijkheden in de industrie voor veel jongeren onbekend terrein. En
onbekend is vaak onbemind!
In onze zoektocht kwamen we in contact met Xperify, een platform dat het mogelijk maakt virtuele ruimtes te bouwen.
Het werd een spetterende editie, met verschillende uitdagende activiteiten: online workshops,
escape rooms, virtuele bedrijfsbezoeken, meet & greets met werknemers… Het kon allemaal
want technoboost ging voor het eerst helemaal DIGITAAL!
Sommige activiteiten gingen door op een vast tijdstip, andere waren dan weer de hele week beschikbaar. In deze digitale editie stelden leerkrachten hun eigen programma samen en beslisten
ze zelf wanneer ze voor welke activiteit wilden inloggen.

