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In dit Strategisch Plan 2015-2020 willen we duidelijk maken wat de missie is van het
Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant & BHG (RTC) vzw en met welke
middelen en doelen we deze missie willen volbrengen.
Het RTC Vlaams-Brabant is erkend door de Vlaamse Regering en maakt deel uit van het
beleid van de Vlaams minister van Onderwijs.
Het RTC is een partner tussen onderwijs en bedrijfsleven.
In de beleidsnota van de minister vinden we volgende punten die aansluiten bij de
opdracht van het RTC:
1. Het versterken van de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het stimuleren
van wiskunde, wetenschappen en techniek in het onderwijs
•

Het door bedrijven of al dan niet publieke opleidingscentra ter beschikking stellen
van bepaalde technologische apparatuur en uitrusting via alternative learning
places, kan voor de overheid en de betrokken scholen de investeringskosten
reduceren. Daarbij denk ik aan stages, praktijklessen op verplaatsing en bedrijfsbezoeken. Daarom zal ik de mogelijkheden onderzoeken om samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven of opleidingscentra te stimuleren.

2. Missie van mijn onderwijsbeleid
•

In onze snel evoluerende samenleving is het essentieel dat onderwijs
competenties rond algemene vorming sterk ontwikkelt. Het bereidt lerenden voor
op de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast is een onderwijsaanbod nodig dat
leidt tot beroepskwalificaties van alle niveaus, waarbij ook jongeren die het
moeilijk hebben in het onderwijs toch met een gepaste kwalificatie de
arbeidsmarkt op kunnen.

•

Elke studierichting moet een goede aansluiting verzekeren met het hoger
onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Daarvoor komt er een betere afstemming van
de eindtermen op de startcompetenties van het hoger onderwijs en leiden alle
arbeidsmarktgerichte studierichtingen tot één of meer beroepskwalificaties.

•

In het bijzonder heb ik aandacht voor de opwaardering van het technisch en
beroepsonderwijs, waarbij ook de landbouwscholen een eigen plaats innemen.
Werkplekleren wordt een structureel onderdeel van de arbeidsmarktgerichte
studierichtingen.

3. Van leren en werken een volwaardig onderwijstraject maken
•

Werkervaring wordt meer en meer erkend als een belangrijk element in het
verwerven van onderwijskwalificaties. De modernisering van het secundair
onderwijs zal daarom het werkplekleren grondig versterken: in het masterplan SO
wordt werkplekleren structureel verankerd in alle arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Het aandeel werkervaring zal daarbij evolueren tussen de diverse
richtingen en niveaus, gaande van een beperkter aandeel in meer theoretische
richtingen tot een sterk aandeel van werkervaring in meer praktijkgerichte
arbeidsmarktrichtingen.

Het RTC Vlaams-Brabant
& BHG
legt,
na –de
zware besparingen van
januari
2015, de
RTC Vlaams-Brabant
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2020
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focus in zijn werking vooral op het ondersteunen van de scholen bij het realiseren van de
technologische beroepskwalificaties van niveau 3 en 4 door middel van projecten en/of
acties.
•

“TSO-BSO scholen hebben nood aan aangepaste infrastructuur en apparatuur.
Er is een onderscheid tussen basisuitrusting, die in elke school nodig is om de
leerplannen te realiseren, en hoogtechnologische infrastructuur die niet
noodzakelijk in elke school moet zijn, maar waar leerlingen wel toegang zouden
moeten toe kunnen krijgen. Voor hoogtechnologische infrastructuur kunnen de
Regionale Technologische Centra een rol spelen, in de eerste plaats als
afsprakenplatform voor de toegankelijkheid van de gesofisticeerde uitrusting. In
principe creëren RTC’s geen nieuwe werkplaatsen, maar inventariseren ze de
aanwezige apparatuur en infrastructuur om vervolgens afspraken te maken zodat
leerlingen en leraren er mee kunnen werken. Het kan hierbij zowel om machines
gaan in de andere opleidingsinstellingen als om apparatuur in bedrijven.”

Een tweede focus, in het kader van de platformfunctie van een RTC, zal verder
uitgebouwd worden zodat nieuwe zelfbedruipende projecten en acties kunnen
gedefinieerd worden ter verrijking van de samenwerking in het algemeen tussen het
onderwijs en het bedijfsleven.

Voor de raad van bestuur van RTC Vlaams-Brabant vzw

De voorzitter,

De ondervoorzitter,

De secretaris,

Dhr. Urbain Lavigne

Dhr. Bart Moens

Dhr. Willy Jans
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In de Algemene Vergadering (AV) en de Raad van Bestuur ( RvB) zitten zowel
vertegenwoordigers uit het onderwijs als uit het bedrijfsleven.
De Raad van Bestuur is samengesteld als een paritaire vertegenwoordiging uit het
onderwijs en het bedrijfsleven, conform de beheersovereenkomst.

Scholengemeenschappen/onderwijs

afgevaardigde

DIERICKX Alex
EYCKMANS Karel
FOUQUAERT Johan
HOUBEN Katrien
JANS Willy

PISO Tienen
Salesiaanse Gemeenschap
VVKSO
KA D’Hek Landen
VTI Leuven
SG 11 Leuven - Tienen – Landen
Voorzitter Raad van Bestuur
Instituut Anneessens-Funck
Damiaaninstituut Aarschot
VIA Tienen
OVSG
Don Bosco Halle
KTA Liedekerke

LAVIGNE Urbain
LEDUC Ghislaine
PRENEN Guy
SEVENANTS Tom
VANDEN BROUCKE Michel
VAN NIEUWENHUYSE Frans
WILLEMS Hans
Bedrijfsleven
BORMS Luc
D'HAUWER Eva
HAUTEKEETE Yasmien
HEGGE Paul
MOENS Bart
KUSSENEERS Jo
RUTTEN Dirk
THUYSBAERT Freddy
VAN BIESBROECK Peter
VAN CRAEYNEST Ingrid
VAN LAER Erik
VANSWEEVELT Sofie

VDAB Vlaams-Brabant
ACV Brussel Halle-Vilvoorde
Unizo Vlaams-Brabant & Brussel
Voka Halle-Vilvoorde
Voka Halle-Vilvoorde
Bouwunie
Nelectra
Confederatie Bouw
Voka Leuven
Transport & Logistiek Vlaanderen
Syntra AB
ACLVB

HetVZW
Dagelijks
Bestuur isPlan
samengesteld
uit het onderwijs en het
bedrijfsleven.
– Strategisch
2015 – 2020
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RTC Vlaams-Brabant
DAGELIJKS BESTUUR
ONDERWIJS

BEDRIJVEN

RTC TEAM

Urbain Lavigne, voorzitter
Willy Jans, secretaris
Alex Dierickx

Scholengroep 11 Leuven-Tienen-Landen
VTI Leuven
PISO Tienen

Yasmien Hautekeete, penningmeester
Bart Moens

Unizo Vlaams-Brabant & Brussel
Voka Halle/Vilvoorde

Het RTC team bestaat uit:

Simon Kusters, RTC-coördinator

Algemene en financiële coördinatie en
Studiegebieden Auto, Chemie, Land&Tuinbouw

Karin Wauters, RTC-consulent

Studiegebieden Mechanica-Elektriciteit, Hout,
Bouw, Koeling & Warmte

Raf De Boeck, RTC-consulent

Coördinatie projecten binnen de platformfunctie

RTC Vlaams-Brabant VZW – Strategisch Plan 2015 – 2020
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3. Onze missie
RTC Vlaams-Brabant wil in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het samenwerkingsplatform zijn tussen onderwijs,
arbeidsmarktactoren en de bedrijfswereld ter ondersteuning en ontwikkeling van
innovatieve, technische en technologische projecten en opleidingen. Dit ten
voordele van zowel onderwijs als bedrijfsleven door middel van een effectief en
doeltreffend gebruik van middelen, infrastructuur en apparatuur.
RTC Vlaams-Brabant wil tevens meer kansen en mogelijkheden creëren voor
jongeren en leraren van scholen met specifiek technische opleidingen om
nauwer aan te sluiten bij de technologische kennis en vaardigheden en de
daarmee gepaard gaande competenties, die gevraagd worden vanuit het
bedrijfsleven.

3.1. De strategische doelstellingen
Deze missie impliceert een aantal kernopdrachten die het RTC zal uitvoeren:

3.1.1.

Conform het RTC-decreet van 14 december 2007

Een RTC neemt concrete initiatieven op het gebied van:
INFRASTRUCTUUR

1° De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstell ingen en bedrijven van de
vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor
technisch en beroepsonderwijs die een pedagogisch-didactische rol kunnen
vervullen, met name door de ontwikkeling of ondersteuning van (een)
infrastructurele inbedding(en); en

WERKPLEKLEREN

2° De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstell ingen en bedrijven van de
vraag naar en het aanbod van werkplekleren; en/of

COÖRDINEREN VAN NASCHOLING

3° [aanvullend op de nascholing in scholen,] Het fa ciliteren of coördineren van
nascholing op het vlak van nieuwe technologieën; en/of

PLATFORM

4° De creatie van een platform waarbinnen onderwijs instellingen en bedrijven
kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

3.1.2.
missie enPlan
visie2015
conform
de beheersovereenkomst
RTC Vlaams-Brabant
VZWOnze
– Strategisch
– 2020
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Missie:
Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol
onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt.
Een RTC neemt een brugfunctie waar tussen onderwijs en het bedrijfsleven en
creëert een netoverschrijdend en onderwijsinstellings-overstijgend, neutraal
samenwerkings- en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen
en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren (VDAB, Syntra,
bedrijven, sectorfondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties,
interprofessionele sectorale partners,…) anderzijds.
De acties zijn gericht op het opbouwen van een duurzame en structurele relatie
tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo draagt een RTC bij aan
technologische en technische competentieontwikkeling bij jongeren.
Visie:
Een RTC wil als platform een dialoog installeren en garant staan voor een
participatieve werkwijze, waarbij partners uit onderwijs en arbeidsmarkt samen
noden definiëren vanuit lokale behoeften- of omgevingsanalyse en, steunend op
een lokale dynamiek, tot ondersteuningsoplossingen komen.
Een RTC gaat hiertoe een veelheid van samenwerkingen aan met tal van
partners uit de onderwijs- en opleidingswereld en uit het bedrijfsleven. Deze
actienetwerken richten zich op het realiseren van engagementen tussen
onderwijsinstellingen en bedrijven om onderwijsinstellingen te versterken en
STEM-gerelateerde acties te ondersteunen en dit ten voordele van zowel
onderwijs als arbeidsmarkt en door middel van een effectief en doeltreffend
gebruik van menselijke middelen, infrastructuur en apparatuur.
RTC’ s ondersteunen onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante
arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren.
Op deze manier draagt een RTC bij aan de voorbereiding van leerlingen op
specifieke vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven waar
onderwijsinstellingen moeilijkheden ondervinden om leerlingen de in de
beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven. De werking
van een RTC wordt hierbij afgestemd op de ondersteuning van
onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs bij de realisatie van de
beroepskwalificaties van niveau 3 en 4 of bij gebrek aan beroepskwalificaties
van de competentieprofielen volgens andere geldende referentiekaders.

De acties richten zich op infrastructuur- en apparatuur-deling alsook op de
(technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen.
Op het vlak van externe certificering richten de RTC’ s zich alleen op wettelijke
certificaten die in de beroepskwalificatie opgenomen zijn en die nodig zijn om de
activiteiten te mogen uitvoeren die onderdeel vormen van het beroep.
Bij de uitvoering van de projecten kunnen diverse vormen van werkplekleren
relevant zijn, waarbij het bedrijf optreedt als leeromgeving.

RTC Vlaams-Brabant VZW – Strategisch Plan 2015 – 2020
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3.2. Operationele doelstellingen (algemeen)
DE OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1

2

3

4

Operationele doelstellingen worden verder gedetailleerd in de jaaractieplannen:

De afstemming van de vraag en het aanbod op vlak van bestaande
technologische infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor het technisch en
beroepsonderwijs noodzakelijk om leerlingen de in de beroepskwalificaties
opgenomen competenties te laten verwerven.
Decentralisatie van de competentieontwikkeling bevorderen door het aansturen
van regionale satellieten uit bedrijfsleven en uit het onderwijs.
Platformen creëren per sector waarbinnen overleg onderwijs en bedrijfsleven
ruimte kan krijgen in het zoeken naar kwalitatieve invulling voor het werkend
leren.
Praktijkgerichte leersessies organiseren voor leerlingen op het vlak van
beheersing van hoogtechnologische kennis en vaardigheden en het faciliteren
of coördineren van nascholing voor leraren op het vlak van nieuwe
technologieën.

5

Organisatorische ruimte creëren ter bevordering van de invulling van
technische stages voor leraren.

6

Een denkplatform met een sterke regionale verankering creëren dat vanuit de
bestaande behoeften op de arbeidsmarkt en het onderwijsveld, voorstellen
formuleert van innovatieve en vernieuwende technologische processen.
Het laten kennismaken van leerlingen en leraren met nieuwe innovatieve
technieken.

7

Een continue resultaatsmeting organiseren van zowel de kwaliteit als de
kwantiteit van de beoogde doelstellingen.
Wijze van resultaatsmeting:
- bij de opstart van een project wordt steeds een ‘kosten-batenanalyse’
gemaakt.
o Hoeveel potentiële leerlingen kunnen gebruik maken van het
project?
o Hoelang kan het project lopen?
o Staat het project open voor derden?
o Hoeveel kost het project?
o ….
- er worden cijfers bijgehouden van het aantal opleidingen en het gebruik
van het project door leerlingen, leraren, andere cursisten,…
-

alle RTC-opleidingsprojecten krijgen eenzelfde format van een
evaluatieformulier ter beoordeling van de kwaliteit van de inhoud van het
project door de gebruikers.

RTC Vlaams-Brabant
– Strategisch Plan 2015 – 2020
4. Interne
analyse VZW
(SWOT-analyse)
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In het jaarverslag wordt al telkens een uitgebreide SWOT-analyse opgenomen en
daarom hier enkel een schematische weergave.
Strengths (sterktes)
● bottom-up
● netoverschrijdend
● breed draagvlak
● regionale omgevingsanalyse en
behoeften
● dienstverlening op maat
● laagdrempelig
● maximale output

Weaknesses (zwaktes)
● groeipotentieel
● zichtbaarheid en communicatie
● deelname aan projecten
● cofinanciering
● externe certificering
● budgettaire versnippering
● RTC als provinciaal eiland

Opportunities (kansen)

Threats (bedreigingen)

● Samenwerking tussen RTC’s
● professionalisering RTC team
● promotie TSO/BSO
● imagoverbetering technische studies
● STEM
● sterkere samenwerking met o.a. VDAB
● werkplekleren/duaal leren

● Uitbreiding takenpakket
● dalende instroom in TSO
● afhankelijkheid van de economische
situatie
● besparing Vlaamse Overheid
● teveel administratieve taken

Korte toelichting
De werking van RTC Vlaams-Brabant is een groeiverhaal!
Bij de opstart in 2005 was er een projectaanbod binnen de studiegebieden
Mechanica-Elektriciteit, Hout/Bouw en Auto.
In 2006 volgden 722 leerlingen en 336 leraren een opleiding, georganiseerd door
RTC Vlaams-Brabant (respectievelijk 25% is van de toenmalige doelgroep
leerlingen en 61% is van de toenmalige doelgroep leerkrachten).
Het actieplan werd vanaf 2010 uitgebreid naar studiegebieden uit de zachte
sector: Voeding, Handel, Personenzorg, Lichaamsverzorging.
In 2014 volgden 6.503 leerlingen een opleiding en werden via de Train The
Trainer-opleidingen 543 leerkrachten bereikt (respectievelijk 45% is van de
huidige doelgroep leerlingen).
De nascholing voor leerkrachten werd niet meer aangeboden door het RTC sinds
de beheersovereenkomst van 2010, uitgezonderd TTT-opleidingen die passen
binnen de projecten voor leerlingen.

Naar de toekomst kennen we één grote uitdaging:

Het bewaken
van de ‘relevantie’
van–RTC
functie12van de
RTC Vlaams-Brabant
VZW – Strategisch
Plan 2015
2020Vlaams-Brabant, inpagina
waardevolle projectideeën die bottom-up van projectidee tot RTC-project zijn
uitgewerkt versus onvoldoende middelen om al deze projecten ook effectief op te
nemen in de begroting conform de schaarse beschikbare middelen vanuit de
Vlaamse Overheid.
Voor de komende jaren (2015-2020) zal het dus een enorme uitdaging zijn om
met het beperkt budget dat nog beschikbaar is vanuit de Vlaamse Overheid
zoveel mogelijk relevante ondersteuning te kunnen blijven bieden aan onze
doelgroep door middel van RTC- projecten en acties.

RTC Vlaams-Brabant VZW – Strategisch Plan 2015 – 2020
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5. Externe omgevingsanalyse

5.1. Werkgelegenheid in Vlaanderen: alle sectoren (bron = VDAB)

RTC Vlaams-Brabant VZW – Strategisch Plan 2015 – 2020
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Ruim één derde van de ontvangen vacatures in de chemiesector zijn knelpuntvacatures, wat beduidend meer is dan het gemiddelde van 22,5% over alle
sectoren.
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen procesoperator
chemie, technicus en onderhoudsmecanicien van machines en industriële
installaties.
Het aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal vacatures in de sector
is het grootst in de Westhoek, Zuid-West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord- en
West-Limburg.
Antwerpen is de logische koploper wat betreft het aantal vacatures in de
chemiesector, Oost-Vlaanderen komt op de tweede plaats.

40 Aantal knelpuntvacature s in de se cto r: 10 belangrijkste clus te rs van knelpuntbe roepen (2010)
90

Procesoperator chemie
73

Technicus
Onderhoudsmecanicien van machines en industriële
installaties

36
31

Ingenieur
Schrijnw erker en meubelmaker

12

Productieverantw oordelijke

11

Schoonmaker

11

V ertegenw oordiger

7

Elektricien

6

Magazijnmedew erker

6

Iets meer
een vijfde van
loontrekkende
werknemers ispagina
ouder20dan 50 jaar
RTC Vlaams-Brabant
VZW dan
– Strategisch
Plande
2015
– 2020
tegenover slechts 5 % jongeren.

5.2.1. ACTA
ACTA is de aanspreekpartner in de deltaregio voor technische opleidingen voor de
industrie en meer specifiek voor de procesindustrie.
Het opleidingscentrum ACTA is gelegen in Brasschaat (provincie Antwerpen) en
het wordt vaak het opleidingscentrum voor de chemische sector genoemd.
De context waarin ACTA werkt is: productie, onderhoudstechniek, engineering en
logistiek, met telkens aandacht voor veiligheidsbewust handelen. ACTA is
gespecialiseerd in de technieken: mechanisch, elektrotechnisch, meet- en
regeltechnisch, automatisering en proces.
ACTA biedt in samenwerking met strategische partners een unieke,
geïntegreerde, totaal oplossing op maat aan.

Tot de
missie
van ACTA Plan
vzw behoort
realisatie van een duurzame
RTC Vlaams-Brabant
VZW
– Strategisch
2015 – de
2020
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competentiebrug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. In een ideale situatie
stromen studenten met de juiste startcompetenties uit het onderwijs naar een
eerste werkplek. Om dit te realiseren moet een optimale competentiemix bestaan
tussen het geen men in het onderwijs aan competenties ontwikkelt en het geen
men in het bedrijf aan competenties verwacht. In de praktijk is het voor het
onderwijs moeilijk om bepaalde technische competenties bij leerlingen of
studenten te ontwikkelen. Dankzij een nauwe samenwerking tussen ACTA , het
Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) en de Regionale Technologie Centra (RTC)
kan het onderwijs de trainingsfaciliteiten en docenten met praktijkervaring van
ACTA inzetten om ontbrekende technische competenties te ontwikkelen.

5.3. Sector Metaal (bron = VDAB)
SECTORRAPPORT METAAL

Bijna één derde van de ontvangen vacatures in de metaalsector zijn
knelpuntvacatures, wat beduidend meer is dan het gemiddelde over alle sectoren
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen technicus, instellerbediener van werktuigmachines en lasser.

Figuur 40 Aantal
knelpuntvacature
s in de se cto r: 10 belangrijkste
clus te
rs van knelpuntbe roepen (2010)
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201

Technicus
181

Insteller-bediener van w erktuigmachines
140

Lasser
111

Ingenieur
Onderhoudsmecanicien van machines en industriële
installaties

100
76

Rigger-monteerder
65

A rbeider in de metaalconstructie
Elektricien

57

Buizenf itter

52

Schrijnw erker en meubelmaker

51

Antwerpen is op het vlak van ontvangen vacatures koploper. Gent en rand komen
op de tweede plaats.
In de metaalsector zijn de kleine vestigingen oververtegenwoordigd. Bijna 57%
van de vestigingen stellen minder dan 10 werknemers te werk. In Brugge, ZuidWest-Vlaanderen, Gent en rand, Antwerpen, Turnhout, Leuven, Noord- en
Midden-Limburg en Maasland zijn er relatief meer grote vestigingen dan in de
andere regio’s.
De mannen maken bijna 85% van de tewerkstelling in de metaalsector uit. De
regionale verschillen zijn aanzienlijk en hangen voor een deel samen met de aard
van de activiteiten binnen de regio.
Maar liefst één vijfde van de werknemers is 50 jaar of ouder. Antwerpen en
Vlaams-Brabant kennen een oudere leeftijdsstructuur dan de andere provincies,
terwijl in het noorden van Limburg en het oosten van West-Vlaanderen het
grootste aandeel jongeren in de sector aan het werk zijn.
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5.3.1.Tendensen: onderhoudstechnici en procesoperators
Bron: voorstelling van het opleidingscentrum LIMTEC / ANTTEC (1)
Omgevingsanalyse
Toenemende complexiteit
De productieomgeving wordt onverminderd verder geautomatiseerd, de machines
worden complexer, de insteltijden onherroepelijk korter. Daarnaast vindt ook een
onomkeerbaar proces van diversificatie plaats in de materialen. Het onvermijdelijk
gevolg is dat én voor productie- én voor onderhoudspersoneel de lat steeds hoger
wordt gelegd, zowel op het gebied van basisvorming en permanente bijscholing
als op het vlak van attitudes en motivatie.

Toenemende polyvalentie
Het onderscheid tussen productieoperator en onderhoudstechnicus wordt
langzaamaan minder strikt. In toenemende mate verwacht men immers ook van
de productieoperator de nodige bekwaamheid om eerste-lijnsonderhoud uit te
1

( )Limburgs en Antwerps Technologisch Centrum
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vaardigheden onverminderd zal blijven toenemen.
Snellere veroudering van kennis
Meerdere studies hebben in het verleden al aangetoond hoe snel technische
kennis veroudert, als zij niet continu wordt geactualiseerd. Sneller nog dan bij
technici, werkzaam in de bedrijven, veroudert de kennis van het onderwijzend
personeel wegens het gebrek aan eigentijdse apparatuur en de bijscholing, nodig
om deze ontwikkelingen continu bij te benen. Opleidingen aan leraars hebben
hoe dan ook een multiplicatoreffect en dus kunnen zij een belangrijke rol spelen in
de bestrijding van de talrijke imperfecties die een optimaal functioneren van de
arbeidsmarkt in de weg staan.
Gevolgen
Nood aan onderhoudstechnici en procesoperators in de provincie Vlaams-Brabant
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

5.4. Sector Energie, water en afvalverwerking (bron = VDAB)
SECTORRAPPORT ENERGIE,
WATER EN AFVAL-VERWERKING

Ruim de helft van de ontvangen vacatures in de sector energie, water en
afvalverwerking zijn knelpuntvacatures, wat meer dan het dubbele is van het
aandeel over alle sectoren.
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen installateur sanitair en
centrale verwarming, vrachtwagenbestuurder en onderhoudsmecanicien van
machines en industriële installaties.
Het aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal vacatures in de sector
is het grootst in de regio’s Westhoek, Oostende, Brugge, Gent en rand, ZuidLimburg - Haspengouw en Maasland.
De mannen maken bijna 80% van de tewerkstelling in de sector van energie,
water en afvalverwerking uit. De regionale verschillen zijn aanzienlijk en hangen
voor een deel samen met de aard van de activiteiten binnen de regio.
Maar liefst één vierde van de werknemers in deze sector is 50 jaar of ouder,
daartegenover staat een klein aandeel jongeren.
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5.5. Sector Bouw (bron = VDAB)
SECTORRAPPORT BOUW

Bijna één derde van de ontvangen vacatures in de bouwsector zijn
knelpuntvacatures, wat meer is dan het gemiddelde over alle sectoren.
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen technicus, instellerbediener van werktuigmachines en lasser.
Het aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal vacatures in de sector
loopt het hoogst op in de regio’s Antwerpen, Meetjesland-Leiestreek en MiddenWest-Vlaanderen.
Het aantal door de VDAB ontvangen vacatures loopt het hoogst op in de provincie
Antwerpen.
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Bijna één vijfde van de werknemers in de bouwsector is 50 jaar of ouder.
Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg kennen een ietwat oudere
leeftijdsstructuur dan West- en Oost-Vlaanderen.
De mannen maken bijna 93% van de tewerkstelling in de bouwsector uit. De
regionale verschillen zijn beperkt. In West-Vlaanderen ligt het aandeel van de
mannen gemiddeld iets hoger dan in de rest van Vlaanderen.
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5.6. Sector Hout en meubelindustrie (bron = VDAB & OCH)
OPLEIDINGSNODEN
HOUT EN MEUBELINDUSTRIE

De sector ‘Stoffering en Houtbewerking’ is onderhevig aan een sterk
evoluerende dynamiek, die een toenemende innovatie en automatisering
noodzakelijk maakt.
Binnen de sector zijn er nog steeds verschillende knelpuntberoepen bv.
meubelmakers, interieurbouwers (uitstroom uit het onderwijs zorgt niet voor
voldoende instroom) en productieoperatoren hout die een steeds belangrijker
deel innemen van de tewerkgestelde binnen de hout- en meubelsector.
Als belangrijkste opleidingsnoden ondervindt de sector bij de beginnende
beroepsbeoefenaar (schoolverlaters) onder meer vaardigheden om
hedendaagse, technologische machines voor o.a. de interieursector te bedienen
(opdeelzaag, kantenaanlijmer, cnc-gestuurde freesmachines, automatisch
platenmagazijn). Ook het gebruik van nieuwe, moderne snijgereedschappen
komt nog te weinig aan bod in de schoolse opleidingen.
De competenties die van de productieoperatoren hout gevraagd worden, kunnen
binnen het reguliere onderwijs niet of onvoldoende ontwikkeld worden.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• de snel evoluerende technologische evoluties
• de (zeer) hoge kostprijs van de infrastructuur (machines/straten)

• het
ontbreken van
degelijk
materiaal.
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Ook met betrekking tot de afwerking van meubel en interieur en de (verplichte)
intrede van watergedragen afwerkingsproducten dienen nieuwe technieken met
betrekking tot schuren en pistoolspuiten gehanteerd te worden en dienen de
producten zelf, met hun specifieke eigenschappen en verwerkingsvoorschriften,
beter gekend te zijn.
SECTORRAPPORT HOUT

Bijna 15% van de vacatures zijn échte knelpuntvacatures die moeilijk ingevuld
geraken, wat lager is dan het gemiddelde over alle sectoren heen. De vacatures
voor schrijnwerker en meubelmaker staan op de eerste plaats.
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Bijna een kwart van de werknemers is 50 jaar of ouder, wat een stuk hoger ligt
dan het aandeel van de jongeren.
Het aandeel ouderen ligt hoger dan gemiddeld in de regio’s Brugge, MeetjeslandLeiestreek, Gent en rand, Antwerpen en Mechelen.
Het aandeel jongeren ligt het hoogst in Gent en rand, Dender-Waas,
Antwerpen,Turnhout, Noord- en West-Limburg en, Zuid-Limburg - Haspengouw.
De hout- en meubel industrie kent 3 subsectoren waarbij de vervaardiging van
meubelen veruit de belangrijkste is. In elke activiteit zijn meer ouderen dan
jongeren actief. De mannen vormen een grote meerderheid van de loontrekkende
werkgelegenheid.
De provincie West-Vlaanderen is de koploper.
Ruim 8 van de 10 loontrekkende werknemers is man. Dit aandeel ligt het hoogst in
Oostende en West-Limburg.
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De garagesector kent een nijpend tekort aan instroom van goed opgeleide
werknemers: hulpmecaniciens en mecaniciens personenwagens en
vrachtwagens. Het probleem is vooral kwalitatief van aard: de jongeren die
uitstromen uit het onderwijs beschikken niet over voldoende basiskennis om het
beroep aan te vatten.
In het najaar van 2015 wordt de ‘platformtekst’ officieel voorgesteld.
De platformtekst is de vertaling van de wens van de sociale partners, het
onderwijs en de vormingsactoren om de krachten te bundelen en te beschikken
over één gemeenschappelijke visie. Het gaat om de visie over de valorisering
van de autoberoepen en de technische opleiding. Deze tekst bundelt de wensen,
de verwachtingen, de engagementen en de doelstellingen op korte, middellange
en lange termijn
Het collectief van de RTC’ s is één van de partners die deze platformtekst
hebben opgesteld.
Uitgangspunten:
De onderwijs- en vormingspartners en de autosector en aanverwante sectoren
bekrachtigen de visie die besproken en neergeschreven werd tijdens de
onderhandelingen voor de platformtekst.
Deze visie met bijhorende standpunten, aandachtspunten en acties speelt in op
een aantal grote uitdagingen die nog steeds actueel en prioritair zijn voor de
autosector en aanverwante sectoren, onderwijs- en vormingspartners: de
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het opwekken van de
belangstelling bij lerenden voor onderwijs en vorming in de voertuigtechniek, de
ondersteuning van het keuzeproces bij lerenden naar voertuigtechnische
studierichtingen en het uitbouwen van infrastructuur, uitrusting en didactische
leermiddelen. Met de partners wordt er gestreefd naar kruisbestuivingen om
deze uitdagingen en prioriteiten verder aan te pakken. Niet alleen de
personenwagens maar ook de tweewielers, vrachtwagens,
landbouwmachines,… en alle beroepen in de autosector en aanverwante
sectoren vormen het onderwerp van deze samenwerking.

5.8. Sector groot- en kleinhandel (bron = VDAB)
SECTORRAPPORT GROOT EN
KLEINHANDEL

De groot- en kleinhandel vormen de grootste sector in de Vlaamse economie op
het vlak van tewerkstelling. Meer dan 434.000 personen zijn in de sector
tewerkgesteld, wat staat voor 17% van de totale werkgelegenheid. De sector
bleef in 2009 ongeveer stabiel in vergelijking met 2008.
Zeven op de 10 werknemer zijn als loontrekkend in dienst, ruim een vierde is als
zelfstandige actief.
De grootste subsector is de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels zoals
supermarkten. Het aandeel jongeren ligt iets hoger dan het aandeel ouderen bij
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omgekeerd.
Opvallend is dat in de detailhandel vaak vrouwen de meerderheid van de
tewerkstelling uitmaken, terwijl in de groothandel en de handel in auto’s het
overwicht bij de mannen ligt.
Antwerpen is over alle subsectoren heen de belangrijkste regio van
tewerkstelling, gevolgd door de provincie Vlaams-Brabant.
Het aandeel knelpuntvacatures ligt in de groot- en kleinhandel de helft lager dan
het gemiddelde over alle sectoren heen. De meeste knelpuntvacatures zijn te
vinden bij de beroepen filiaalhouder- en assistent en vertegenwoordiger.
Het grootste aandeel knelpuntvacatures situeert zich in de regio’s Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen, Antwerpen, Leuven, West- en Noord-Limburg.
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Bijna één vijfde van de loontrekkende werknemers is 50 jaar of ouder, hun
aandeel is groter dan dat van de jongeren.
Het grootste aandeel jongeren is te vinden in de provincie West-Vlaanderen en
de regio’s Zuid-Oost-Vlaanderen, Noord-Limburg en Maasland.
Het aandeel ouderen is het hoogst in Oostende, Antwerpen, Mechelen, HalleVilvoorde en Leuven.
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5.9. Sector transport en logistiek (bron = VDAB)

SECTORRAPPORT
TRANSPORT EN LOGISTIEK

Het aandeel knelpuntvacatures in de sector transport, logistiek en post volgt het
Vlaamse gemiddelde. De vacatures voor vrachtwagenbestuurder zijn het
grootste knelpunt.
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Bijna drie loontrekkende werknemers op 10 is 50 jaar of ouder. Daartegenover
staat een heel laag aandeel jongeren (5,6%).
Het aandeel jongeren is het grootst in Halle-Vilvoorde, Mechelen en NoordLimburg.

5.10. Tendensen/noden in de grafische sector (bron Febelgra)
OPLEIDINGSNODEN
IN DE GRAFISCHE SECTOR

De grafische sector telt volgens Febelgra (Federatie Belgische Grafische
Nijverheid) en Fetra (Federatie van Papier- en kartonverwerkende bedrijven)
4475 bedrijven die samen 26109 werknemers tewerkstellen. 61% van deze
bedrijven vinden we in Vlaanderen, met een zeer sterke concentratie in de
provincie Antwerpen, regio Kempen.
Hoewel de tewerkstelling in de sector lichtjes gedaald is, heeft de sector in
Vlaanderen een toekomst . Jaar na jaar stijgt de omzet en stijgen ook de
investeringen. De sector wordt gekenmerkt door innovatie en snelle
technologische vernieuwing. Er is een duidelijke trend naar digitalisering.
Op korte tijd is de sector uitgegroeid van een ambachtelijke tot een
hoogtechnologische sector.
De nood aan goed opgeleide en snel inzetbare werknemers is hoog. Vooral
drukker, afwerker drukwerk en helper drukker zijn knelpuntberoepen.
De grafische industrie zal de komende jaren nog meer onder druk komen te
staan wegens een sterke vergrijzing van het personeelsbestand.
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De statische uitstroom uit het grafisch onderwijs is onvoldoende groot om alle
vacatures in te vullen, vooral dan in de manuele beroepen (druk en
drukafwerking).
Het Grafisch Opleidingscentrum van VDAB zorgt voor een bijkomende instroom
van goed opgeleide offsetdrukkers.
Maar ook de opleidingsverstrekkers komen onder druk te staan: zij moeten
gepaste, actuele opleidingen voorzien en investeren in nieuwe technologieën.
Deze investeringen zijn bijzonder duur. Scholen en andere
opleidingsverstrekkers kunnen de snelle technologische evolutie financieel niet
meer volgen. Er is een grote versnippering. Er is slechts één oplossing:
onderwijs en andere opleidingsverstrekkers moeten rationeler investeren in
hoogtechnologische apparatuur en hun infrastructuur (meerkleurenpersen, CTPmachines) delen.
Onder stimulans van het vormingsfonds van de grafische sector Grafoc werden
samenwerkingsprojecten uitgewerkt tussen VDAB en het SO.
SECTORRAPPORT GRAFISCHE
NIJVERHEID

Slechts 15% van de ontvangen vacatures in de sector grafische nijverheid,
papier en karton zijn knelpuntvacatures, wat beduidend lager is dan het
gemiddelde over al de sectoren. De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij
de beroepen drukafwerker en drukker.
Maar liefst één vijfde van de werknemers is 50 jaar of ouder tegenover 6%
jongeren. Dit aandeel is nog groter in Leuven en Noord-Limburg dan in de
andere regio’s.
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Bijna één vierde van de ontvangen vacatures in de sector horeca en toerisme
zijn knelpuntvacatures, wat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde over alle
sectoren.
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen kelner, kok en
keukenpersoneel. Het aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal
vacatures in de sector is in sommige regio’s meer uitgesproken dan in andere. In
de regio’s Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Meetjesland-Leiestreek en
West- en Noord-Limburg heeft men het moeilijker om de vacatures ingevuld te
krijgen.
Bijna 3 op 10 in de sector horeca en toerisme is jonger dan 25 jaar.
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Bijna één vierde van de ontvangen vacatures in de gezondheidszorg betreft
knelpuntvacatures, wat iets meer is dan het gemiddelde over alle sectoren. De
meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen verpleegkundige,
schoonmaker en kinesitherapeut.
Antwerpen is de koploper wat betreft het absoluut aantal vacatures.
Maar liefst één vierde van de werknemers in de gezondheidszorg is 50 jaar of
ouder.
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5.13. Sector Diensten aan personen (bron = VDAB)
SECTORRAPPORT
DIENSTEN AAN PERSONEN

Ruim 26,7% van de ontvangen vacatures in de sector diensten aan personen
zijn knelpuntvacatures, wat hoger ligt dan het gemiddelde over alle sectoren.
De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen schoonmaker en
kapper.

Maar liefst één vijfde van de werknemers in de sector diensten aan personen is
50 jaar of ouder.
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Conclusie van de sectorrapporten:
1. binnen zowat alle industriesectoren is er een tekort aan technisch
geschoolde medewerkers:
o

de vraag naar onderhoudstechniekers en procesoperators is groot
en deze mensen worden praktisch in zowat alle industriële
sectoren gevraagd.

2. het probleem van de vergrijzing versterkt dit tekort nog eens:
a. het acuut tekort aan o.a. technici, onderhoudsmecaniciens,
installateurs, ingenieurs,…blijkt duidelijk uit de knelpuntenlijst
2015 van de VDAB.
b. het aantal werknemers dat ouder is dan 50 jaar is net het
groots in die sectoren die vooral geschoolde technici nodig
hebben:
i. In de sector chemie meer dan 20 %
ii. In de sector metaal meer dan 20 %
iii. In de sector energie (elektriciteit) meer dan 25 %
iv. In de sector bouw meer dan 20 %
v. In de sector hout meer dan 25 %.
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5.14. Schoolverlatersrapport editie 2015 (bron = VDAB)
SCHOOLVERLATERS
RAPPORT

De studie beantwoordt de belangrijke vraag naar de tewerkstellingskansen in de
verschillende studierichtingen.
Door koppeling met de gegevens van het departement onderwijs en Syntra
worden alle schoolverlaters opgevolgd, dus ook degenen die zich niet bij VDAB
inschrijven. Hierdoor wordt een zeer nauwkeurig totaalbeeld van de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt verkregen.
In deze 28ste studie worden de jongeren gevolgd die na het school- of
academiejaar 2012-2013 de school verlieten en één jaar lang op zoek waren
naar een eerste job.
Hoewel de economische toestand nog steeds niet erg gunstig is, zijn er toch al
enkele hoopgevende signalen. Het blijkt eens te meer dat schoolverlaters ook in
economisch mindere tijden toch veel kansen krijgen. Deze kansen hangen sterk
af van het al dan niet behalen van een getuigschrift of, beter nog, een diploma.
Schoolverlaters zonder enige kwalificatie gaan een onzekere toekomst
tegemoet. Het is dan ook een zeer goede zaak dat het aandeel
ongekwalificeerde schoolverlaters, dat de arbeidsmarkt betreedt, voor het
tweede jaar op rij sterk afneemt.
Een minder goede zaak is dan weer dat ook het aantal schoolverlaters uit
het secundair technisch onderwijs de laatste 2 jaar is gedaald. We
verwachten de komende jaren nochtans een toenemende vraag naar
uitvoerende technici.

We blijven de evolutie van schoolverlaters uit STEM opleidingen, wat staat voor
Science, Technology, Engineering en Mathematics, op de voet volgen. Uiteraard
is het nog te vroeg om nu al het effect van STEM-acties te meten maar in het
licht van de stijgende vraag naar technisch, technologische en
wetenschappelijke profielen is het belangrijk om de vinger aan de STEM-pols te
houden.
(In de volgende grafieken waar de aansluiting van de opleidingen met de
arbeidsmarkt visueel wordt voorgesteld, wordt een STEM opleiding aangeduid
met
).
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a) BSO3

Hoewel het momenteel niet meer ingericht wordt, telt het ‘Naamloos leerjaar (7j)’
(558 sv) nog steeds het hoogste aantal schoolverlaters. 1 op 6 is werkzoekend
na 1 jaar en dat is meer dan gemiddeld.
Nogal wat mannelijke schoolverlaters volgden ‘Kantooradministratie en
gegevensbeheer (7j)’ (518 sv). Na 1 jaar is 1 op 4 werkzoekend en dat is ver
boven het gemiddelde voor dit niveau. Bijna 1 op 10 van deze schoolverlaters
deed ook nog eens geen werkervaring op tijdens dat eerste jaar na het
afstuderen.
‘Industriële elektriciteit (7j)’ (350 sv), ‘Industriële houtbewerking (7j)’ (265 sv) en
‘Fotolassen (7j)’ (261 sv) leveren ook heel wat mannelijke schoolverlaters af en
bieden mooie kansen op tewerkstelling.

DeVZW
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de richting ‘Thuis- en bejaardenzorg (7j)’ (1.057 sv) en dat blijkt een uitstekende
keuze.
‘Kinderzorg (7j)’ (853 sv) biedt eveneens goede perspectieven op werk.
‘Kantooradministratie en gegevensbeheer (7j)’ (769 sv) is dan weer een heel
ander verhaal. De intrede op de arbeidsmarkt verloopt niet probleemloos maar
toch nog een stuk vlotter dan bij de mannen.
‘Haarstilist (7j)’ (579 sv) blijft een goede keuze in BSO3 terwijl de richting
‘Verzorging’ (366 sv) onvoldoende aansluit bij de eisen die op de arbeidsmarkt
gelden.

Door de opleiding ‘Toegepaste verpleegkunde’ over te hevelen naar HBO5
verliest BSO3 een aantal schoolverlaters. Het rest% lijdt hier echter niet onder
want het situeert zich op hetzelfde niveau als verleden jaar.
Toch zijn er redenen tot ongerustheid want de STEM-opleidingen die in
hoge mate nijverheidsrichtingen zijn, verliezen verder terrein.
‘Voeding’ biedt nog steeds uitstekende perspectieven, zowel voor mannen als
voor vrouwen. Wel oog hebben voor de niet steeds regelmatige werkuren
natuurlijk.
Ook in het studiegebied ‘Land- en tuinbouw’ zijn er tal van richtingen die perfect
binnen het bereik vallen van deze groep jongeren en zeer goede kansen op een
job bieden.
Binnen ‘Personenzorg’ bieden zowel ‘Kinderzorg’ als ‘Thuis– en bejaardenzorg’
erg gunstige perspectieven. De andere opleidingen binnen dit studiegebied kan
je beter vermijden.
Klassiekers zoals ‘Bouw’, ‘Hout’ en ‘Mechanica - Elektriciteit’ blijven sterk
presteren. Binnen ‘Lichaamsverzorging’ verlaat je de school beter niet na 6 jaar
‘Haarzorg’ maar doe je er nog een 7de jaar ‘Haarstilist’ bovenop.
Binnen het studiegebied ‘Koeling en warmte’ scoort ‘Koeling’ uitstekend
maar blijf je met ‘Centrale verwarming’ toch wat in de kou staan.
‘Mode’ presteert op het niveau van vorig jaar maar het is vooral de combinatie
met verkoop die goede cijfers haalt. Schoolverlaters worden hier wel
geconfronteerd met een groot verloop als zij ouder en duurder worden.
Wie een opleiding volgt uit het studiegebied ‘Handel’ met de bedoeling om later
in een administratieve job terecht te komen heeft veel kans om zijn/haar droom
in rook te zien opgaan. Het blijft verwonderlijk dat zoveel jongens zich
vastklampen aan een mogelijke kantoorjob terwijl er voor hen zoveel betere
keuzes zijn.

‘Decoratieve
technieken’
bevat
zowel
studierichtingen die aanleunen
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als meer uitvoerend zijn of zelfs als artistiek kunnen bestempeld worden. Deze
laatste lijden ook onder de concurrentie uit hogere niveaus die geldt voor alle
artistieke opleidingen.
De grafische sector is een erg kapitaalintensieve sector waar door automatisatie
en fusies het aantal arbeidsplaatsen onder druk is komen te staan en de
jobinhoud zelf ook complexer is geworden. Deze ontwikkelingen spelen zeker
niet in het voordeel van BSO3.
Delokalisatie, automatisatie en toenemende technologische innovaties zetten
veel druk op een aantal opleidingen in BSO3. Men moet zich dan ook afvragen
of het nog veel zin heeft om bepaalde opleidingen te blijven aanbieden in dit
studieniveau.
In dit verband heeft het zeker zin om in te zetten op één kwaliteitsvolle
basisopleiding (6j) in ieder studiegebied en de vervolmaking (7de j) voor
het grootste deel op de werkvloer te laten plaats vinden.
b) TSO3

HetVZW
grootste
aantal mannen
dit niveau
arbeidsmarkt
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vanuit de richting ‘Handel’ (671 sv). ‘Sociale en technische wetenschappen’ (499
sv) kan ook op veel mannelijke belangstelling rekenen maar biedt, net als
‘Lichamelijke opvoeding en sport’ (498 sv), minder goede kansen op werk dan
gemiddeld voor dit niveau.
‘Integrale veiligheid’ (403 sv) kent een stijgend succes en haalt een zeer goed
resultaat.
‘Elektrische installatietechnieken’ (384 sv) sluit deze top 5 bij de
mannen af en scoort beter dan gemiddeld voor dit niveau.
De grootste instroom op de arbeidsmarkt voor vrouwen uit het TSO3 komt van
de richting ‘Sociale en technische wetenschappen’(959 sv). 1 op 10 is
werkzoekend na 1 jaar.
‘Handel’ (446 sv) is ook zeer populair maar doet het minder goed qua aansluiting
met de arbeidsmarkt.
Ook ‘Schoonheidsverzorging’ (398 sv), een uitsluitend vrouwelijke
aangelegenheid, doet het iets minder goed dan gemiddeld voor dit niveau.
‘Secretariaat - Talen’ (332 sv) kent het hoogste rest% van deze top 5 bij de
vrouwen. 1 op 7 is werkzoekend na 1 jaar.
‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ (322 sv) sluit deze top 5 bij de
vrouwen af en doet het met een rest% van 11,5% dan weer iets beter dan
gemiddeld.

Het aantal schoolverlaters in TSO3 daalt gevoelig ten opzichte van vorig jaar.
Deze daling zet zich in dezelfde mate door zowel in STEM- als in niet-STEMopleidingen.
Opmerkelijk is wel dat de aansluiting met de arbeidsmarkt verbetert voor de nietSTEM-opleidingen en verslechtert voor STEM, zelfs in die mate dat niet-STEM
nu globaal een betere aansluiting met de arbeidsmarkt biedt dan STEM.
De tanende interesse in de zogenaamde ‘nijverheidsrichtingen’ zet zich
verder door.
‘Handel’ en ‘Sociale en technische wetenschappen’ zijn goed voor bijna 1 op 4
van alle schoolverlaters in TSO3. Opvallend toch dat zoveel mannen opteren
voor deze studierichtingen terwijl er andere opleidingen zijn met veel betere job
perspectieven. Mannen die de school verlaten na deze opleidingen vinden
moeilijker aansluiting met de arbeidsmarkt dan hun vrouwelijke collega’s met
dezelfde opleiding.
Een aantal, vooral dunbevolkte studierichtingen, maken een goede beurt maar
het is lang niet zeker of dit bij een stijgende interesse nog steeds het geval zal
zijn. Dit geldt zeker niet voor de Se-n-Se-opleiding ‘Chemische
procestechnieken’ die een
perfecte opstap is voor de job van procesoperator in de chemie.

In het
studiegebied
‘Koeling
en warmte’
geen
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luxe maar dit biedt dan ook uitstekende vooruitzichten.
Het studiegebied ‘Land- en tuinbouw’ is erg versnipperd maar biedt globaal
goede kansen op een job.
De relatief nieuwe richting ‘Integrale veiligheid’ doet het bijzonder goed en telt
veel schoolverlaters. De vraag stelt zich of veel bijkomende groei door de
arbeidsmarkt kan geabsorbeerd worden.
In het studiegebied ‘Mechanica - Elektriciteit’ doen de opleidingen
‘Elektriciteit - Elektronica’ en ‘Elektrische installatietechnieken’ het wat
minder terwijl wordt verwacht dat de vraag naar technici nu en in de
toekomst niet zal afnemen. Een kwaliteitsprobleem bij een deel van de
schoolverlaters ligt hier misschien aan de basis.
Ook ‘Mechanische vormgevingstechnieken’ is een druk bevolkte richting
die beter moet kunnen presteren.
In het studiegebied ‘Personenzorg’ blijft de opleiding ‘Gezondheids- en
welzijnswetenschappen’ moeite hebben om zich te profileren als
arbeidsmarktgerichte opleiding. Ook ‘Sociale en technische wetenschappen’ is in
hetzelfde bedje ziek, de opleiding lijkt veel meer sociaal dan technisch maar ook
dan blijft de finaliteit onduidelijk.
Het studiegebied ‘Voeding’ blijft kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden met een
goede doorstroming naar de arbeidsmarkt. Uiteraard dient men hier rekening te
houden met de afwijkende uurroosters die inherent zijn aan de jobs in deze
sector.
Net als in BSO3 dringt zich ook in TSO3 een kritische evaluatie van het
studieaanbod op. Een beperkt aantal, kwaliteitsvolle 6-jarige opleidingen met
voor wie zich in een niche wil verdiepen een vervolgopleiding (Se-n-Se) die zich
voor het grootste deel op de werkvloer afspeelt.
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5.15. Analyse knelpuntberoepenlijst VDAB 2015
VDAB KNELPUNTBERORPEN
2015

Niet elke vacature voor een knelpuntberoep geraakt moeilijk ingevuld. Bij de
vacatures voor knelpuntberoepen waar het meer dan 90 dagen duurde voor ze
ingevuld raakten, spreken we van knelpuntvacatures.
Als er specifiek gekeken worden naar de hardnekkige knelpuntberoepen waar
de oorzaak van het knelpuntkarakter kwalitatief is en die binnen de RTCdoelgroep vallen, dan komen tot volgende lijst:
Bouwtechnici: calculator bouw, conducteur bouw, werfleider
Bouwarbeiders afwerking: buitenschrijnwerker
Installateurs & elektriciens bouw: instal. datacom, sanitair instal., monteur
CV
Schoonmakers bij mensen thuis
Verkoopondersteuners: departementsverantwoordelijke winkel
Vertegenwoordigers: vertegenwoordiger, technisch-commercieel
afgevaardigde
Technici elektromechanica: industriële automatisering & industriële
installaties
Technici VAC: koeltechniek en klimatisatie, onderhoud
verwarmingsinstallaties
Technici Voertuigen
Textielarbeiders: operator textielproductiemachines
Bedieners metaalbewekingsmachines: CNC en conventionele
werktuigmachines
Monteurs metaalconstructie: pijpfitter
Mecaniciens voertuigen: werf-, landbouw en hefmachines,
onderhoudsmec. bedrijfsof vrachtwagens
Onderhoudselektriciens
Monteurs elektrotechniek: bordenbouwer, industrieel elektronisch
installateur
Operator chemie & kunststoffen: productiemedewerker kunstofverwerking
Wegtransport: vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen
Als deze lijst gerangschikt wordt in functie van het aantal ontvangen jobs in 2014
bij VDAB die moeilijk opgevuld geraken, dan bekomt men volgende lijst:
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Uit de knelpuntenlijst van de VDAB van 2015 kan men duidelijk afleiden dat
technisch talent het grootste tekort blijft. Structureel blijft de lijst bijna identiek aan
die van voorgaande jaren. Nog steeds schreeuwt de arbeidsmarkt om technisch
geschoold personeel. Zeker nu de vergrijzing toeslaat, blijft het tekort aan
onderhoudsmecaniciens & - elektriciens, technici, installateurs, ingenieurs acuut.
Lijst knelpuntberoepen 2015:
http://www.vdab.be/trendsdoc/vacatureanalyse/knelpuntberoepenlijst2015.pdf
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5.16. RTC
Bevraging
Overleg
Actieplatformen
RTC Vlaams-Brabant
Ondanks het feit dat de nieuwe beheersovereenkomst 2015-2016 het systeem
van de procescontrole heeft gewijzigd zodat een meer ‘top-down-aanpak’ wordt
voorgeschreven in het ontstaan van RTC projecten, besliste de Raad van
Bestuur van RTC Vlaams-Brabant om het bottom-up principe qua
‘projectgenesis’ uit de vorige beheersovereenkomst niet verloren te laten gaan
en zo de bestaande Overleg & Actieplatformen te bevragen rond de prioriteiten
en opportuniteiten die zij zagen voor de komende 5 jaar.

BEVRAGING
OVERLEG- & ACTIEPLATFORMEN
RTC VLAAMS-BRABANT

Deze bevraging gaf volgende resultaten:

5.16.1.

Studiegebied ‘Elektriciteit/Mechanica’

1a. Bedrijfs- / sector-partners:
-

Er is een serieus gebrek aan gekwalificeerde EL- Mekaniekers voor onderhoud:
• Het niveau in BSO en TSO in onvoldoende om te kunnen werken op de
moderne machines,
• de bachelors voldoen amper
• Een belangrijk accent moet in deze richting gelegd worden.

-

Voor CNC operatoren moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat grote
bedrijven (afstellers van voor opgeschreven instructies) nodig hebben en wat kleine
ondernemingen nodig hebben (executanten).

1b. Onderwijspartners:
-

Het RTC is een brug tussen de school en de industrie:
• In het verleden is het nut en succes al bewezen dat door verschillende
acties zoals Pick & Place, het cnc - competentiecentrum, brabant last,
ASCP om maar een paar te noemen.
• Voor de meeste scholen is het immers niet financieel haalbaar om zowel de
steeds vernieuwende infrastructuur als de know - how aan te kopen.
• Maar door deze acties van het RTC kan men toch deze opleidingen aan de
leerlingen aanbieden en dit i.s.m. de bedrijfswereld gecoördineerd en
gesponsord door het RTC.
• Zonder deze sponsoring zou bv het Pick & Place verhaal nooit bestaan
hebben, mijn leerlingen hebben daar op vlak van pneumatica zeer veel van
bijgeleerd.
• Het is niet eenvoudig om bv. BSO - leerlingen alleen maar in een schoolse
omgeving te motiveren, maar ben er zeker van dat deze acties op
verschillende leerlingen een positieve invloed hebben.
• Ook leerkrachten moeten vertrouwd geraken met steeds nieuwere
technieken en ook dit aspect is een belangrijk werkpunt.

-

We stellen vast dat er nog veel nood is aan goed mechanisch/elektrisch
onderhoudspersoneel:
• Vooral voor kleinere bedrijven die mensen aannemen uit BSO en TSO is de
vraag naar bekwaam personeel groot. Het spectrum van onderhoud is zeer
groot, daarom is het als onderwijsinstelling niet altijd even makkelijk om veel
items goed aan te bieden op scholen en is er nood aan goed
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kunnen.

5.16.2.

Studiegebieden ‘Hout/Bouw/Koeling & Warmte’

2a. Bedrijfs- / sector-partners:

RTC Vlaams-Brabant: Prioriteiten en opportuniteiten ‘Hout/Bouw’ Edutec
Dagelijks komen er nieuwe technologische toepassingen op de markt. Het is belangrijk
dat onze toekomstige bouwvakarbeiders, de leerlingen, deze nieuwste evoluties op de
voet kunnen volgen. Dit kan vooral verwezenlijkt worden door het volgen van
kwaliteitsvolle moderne opleidingen waarbij de leerlingen gebruik kunnen maken van
hoogtechnologische apparatuur, infrastructuur en actuele handboeken.

1. Veiligheid
Vanuit de vaststelling dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector, ondanks de
dalende tendens, zich nog te opmerkelijk manifesteren bij jonge bouwvakkers, bewijst
dat specifieke veiligheidsopleidingen onmisbaar en waardevol zijn. Vele leerlingen
kennen de risico’s die verbonden zijn aan hun eigen beroep, maar zijn zich meestal niet
bewust van de nevenrisico’s op bouwplaatsen. Om het juiste veiligheidsgedrag te
installeren is een specifieke aanpak nodig: up-to-date opleidingen die voldoen aan de
laatste nieuwe regelgevingen.
Het is belangrijk dat deze opleidingen binnen het onderwijs geïntegreerd worden,
aangezien “veiligheid“ een belangrijk vakoverschrijdende eindterm is binnen alle
bouwafdelingen en leerlingen ook stages lopen in bouwbedrijven. Zo worden jongeren
optimaal voorbereid op hun functie binnen de bedrijfswereld.

2. Attitude
Naast onze veiligheidsopleidingen streven we ook naar interactieve attitudetrainingen
voor het ontwikkelen van veilig gedrag bij de leerlingen. Hierbij willen we de leerlingen
bewust maken van een aantal elementaire attitudes om later binnen een bedrijf te
kunnen functioneren.

3. Duurzaam bouwen
Verder kunnen we ook concluderen dat er ook een duidelijke behoefte is aan
opleidingen rond duurzaam bouwen en dit zowel vanuit de sector als vanuit het
onderwijs, aangezien duurzame energie nu ook centraler komt te staan in de
leerplannen.
Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe
gebouwen in heel Europa. Ondanks dat er vanuit de scholen nog altijd onvoldoende
materiaal en materieel rond duurzaam bouwen aanwezig is, blijft de vraag naar/nood
voor nascholing over dit onderwerp echter hoog.

4. Conclusie
De projecten rond ‘Bouw/hout’ lopen reeds enkele jaren en hebben hun nut al meer dan
bewezen. Na de opleiding wordt er rechtstreeks gepeild naar ervaringen bij de scholen
en de lesgevers waaruit blijkt dat de gevolgde opleidingen op dagelijkse basis een echte
meerwaarde vormen!
2b. Onderwijspartners:

- Voor de
studierichting
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voor computertekenen beperkt:
• de enkele spelers op de markt richten zich voornamelijk naar de industrie,
dit resulteert in prijzen die voor onderwijs ( te ) hoog liggen.
• concreet is de vraag om een opleiding te voorzien voor computertekenen
“algemene schrijnwerkerij” en nadien de software tegen een gereduceerde
prijs ter beschikking te stellen van de scholen, desnoods in
samenwerking/overleg met OCH.
• Indien het RTC-budget dit toelaat zou een investering van 5.000 € voor
deze opportuniteit een stap in de goede richting zijn.
-

Na overleg met mijn TA's hout en bouw is het volgende naar voor gekomen:
• Wat jullie in het verleden aangeboden hebben voor deze twee afdelingen is
de perfecte match voor de dingen die wij op school niet/moeilijker kunnen
realiseren.
• Wat bovendien in de bouwafdeling als bijzonder interessant naar voor kwam
is:
werken op hoogte
sierpleisterwerk op isolatie
passiefbouw/energiezuinig bouwen
o Voor de houtafdeling:
passiefbouw/energiezuinig bouwen/zonneboiler
•
•
•

Staircon wij willen ons in de toekomst verder blijven aanbieden als
competentiecentrum voor dit pakket gezien de goede samenwerking
die we met de firma kennen)
Opleiding Topsolid (software pakket; nieuw?)
Schetch-up opleiding voor leerkrachten (TTT?)

- Toch menen we volgende kanttekening te moeten maken: als zeer grote school zijn
we misschien niet het best geplaatst om een volledig zicht te krijgen op de noden gezien
wij over zeer veel mogelijkheden in de school beschikken. Ik hoop wel met deze mail
ons steentje te hebben bijgedragen.

5.16.3.

Studiegebied ‘Auto’

3a. Bedrijfs- / sector-partners:
-

Ontwikkelingen rond terugdringen schadelijke uitstoot van wagens: EV,
optimaliseren verbruik traditionele verbrandingsmotoren, waterstof, CNG.

-

Ontwikkelingen rond veiligheid en comfort van wagens:
• Passieve veiligheid: kreukelzones, airbag
• Actieve veiligheid: sensoren, camera’s, vehicle-to-vehicle communication,
connected mobility, autonoom rijden van wagens, eHorizon, permanent
Internet,..

-

Ontwikkelingen rond de werkplaats:
• Augmented Reality
• diagnose & repair on distance door een gespecialiseerde elektronicus
(nieuw auto-technisch beroep)

Onderwijspartners:
RTC3b.
Vlaams-Brabant
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-

E-learning Electude: door de hoge kost op de schoolrekening en het ontbreken van
een alternatief, blijven de leerlingen autotechnieken in de kou staan voor wat betreft
modern didactische verantwoord auto-technisch onderwijs: dus behouden
cofinanciering door RTC .

-

Toegang tot ‘Databank Autotechnische gegevens’ (Auto Data,….).

-

Diagnosecar is alleen maar voor het 7 jaar Auto-Elektriciteit: geen uitbreiding
mogelijk naar andere jaren en studierichtingen?

-

Certificering Airco.

-

Opleiding HEV2 voor leerlingen.

-

Merk-gebonden TTT’ s: aardgas, waterstof, EV en HEV.

-

Herhaling TTT HEV en EV (door leerkracht TSM).

e

Studiegebied ‘Handel’

4a. Bedrijfs- / sector-partners:
-

Logistiek.

-

In aansluiting op de Sid-In in Vlaams-Brabant een ½ dag een bezoek organiseren
aan BRUCARGO voor geïnteresseerde jongeren die een sectorgerichte opleiding
willen aanvatten.

4b. Onderwijspartners:

5.16.5.

-

‘Logistiek’ – zie ook speerpunt werking provincie Vlaams-Brabant
• Doe-dagen, bedrijfsbezoeken, heftruckinitiatie
• bezoeken aan het LITC

-

Werken met de databank Trefzeker van Acerta.

-

‘Retail’.

-

‘Vertegenwoordiging’ – is het grootst administratief knelpuntberoep, wordt op niveau
7e jaar bso aangeboden – Er is hiervan (in Nederland) digitaal leermateriaal van op
de markt, waar echter een behoorlijk prijskaartje aan vasthangt.

Studiegebied ‘Personenzorg’
5a. Bedrijfs/sector partners:
-

De stage-problematiek (voldoende stageplaatsen voor verzorgenden,
beheersbaarheid van de planning voor de organisaties, overleg tussen
onderwijs/organisaties) is een gekend probleem (waar we ondertussen zeker al
vooruitgang in hebben geboekt, maar we zijn er nog niet).

de provincie Plan
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Oost-Vlaanderen) voor de zesde jaars verzorging, zodat zij, ook al
kunnen ze geen stage lopen in de thuiszorg, toch via verschillende
methodieken, kunnen proeven van thuiszorg. We werken hier goed
samen met onderwijs, onder impuls van provincie, Pom en RTC. RTC
ondersteunt dit project ook financieel, door het ontwikkelen van
interactief lesmateriaal te financieren en lesgeverskosten mee te dragen.
Anders zijn dergelijke projecten niet haalbaar. Zou iets dergelijks (of een
andere formule) in overleg met onderwijs ook in Vlaams Brabant
haalbaar zijn op langere termijn?
-

-

Scholen nodigen ons vaak uit om de thuiszorg te komen voorstellen, maar wij
missen de mankracht om dit voor alle individuele scholen waar te maken. Soms
vragen zij ook naar degelijk didactisch materiaal om rond thuiszorg te werken.
Leerkrachten de kans geven om te herbronnen en voldoende voeling te houden
bij de tendensen en ontwikkelingen in het “zorgwerkveld” (residentieel en
thuiszorg). Dit zou bijv. gerealiseerd kunnen worden door ervaringsleren (vb.
leerkrachten een ervaringssessie in sTimul laten volgen) of via een inleefstage in
de voorzieningen…

-

Omgaan met techniek in de zorg voor personen met een zorgnood (zo leggen
we ook een link naar de rest van RTC-ondersteuning).

-

Stagebegeleiding van studenten in personenzorg (mentorenopleidingen !!!).

-

Voeding bij ouderen !

-

Valpreventie.

5b. Onderwijspartners:
AED: automatische externe defibrillator.
Kennismaking met de thuiszorgmaterialen.
sTimul.
CEGO-opleidingen kinderzorg.
Syntra-opleidingen ouderenzorg.
Rugschool.
Brandblusoefeningen.
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6. Doelgroepen

SCHOLEN

Directies, technisch adviseurs (TA), leraren en pedagogische begeleiders van scholen
en centra die opleiden naar het verwerven van een beroepskwalificaties van niveau 3
en/of 4:
-

BEDRIJVEN

het voltijds secundair onderwijs (derde graad TSO en BSO)
het deeltijds beroepsonderwijs
het buitengewoon secundair onderwijs
het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 3, beroepskwalificatie
niveau 2)

Directies, consulenten, e.a
-

WERKGROEPEN
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sectororganisaties
sectorfondsen
private opleidingsverstrekkers
publieke opleidingsverstrekkers
individuele bedrijven
business clubs

Er werden sinds 2006 Overleg- & actieplatformen opgestart met scholen en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die enerzijds de gewenste synergie tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt in de praktijk omzetten en die anderzijds advies
verstrekken aan het dagelijks bestuur over de jaaractieplannen van het RTC.
Per studiegebied is er een O&A-platform uitgebouwd. In iedere werkgroep zetelt
iemand van het RTC ( RTC-coördinator, RTC-consulent, lid van RvB).

De doelgroep van RTC Vlaams-Brabant in beeld:
LEERLINGEN

Het aantal leerlingen en scholen werden gehaald uit lijsten van het Departement
conform de telling van 01/02/2015.
De taartweergave geeft schematisch weer binnen welke studiegebieden de
leerlingen momenteel een opleiding volgen.
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De studiegebieden
gerangschikt
in volgorde
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7. Activiteiten
(algemeen)
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Activiteiten worden gedetailleerd in de jaaractieplannen.

7.1. Inleiding: te ondersteunen studiegebieden
TE ONDERSTEUNEN
STUDIEGEBIEDEN

Bij het opstellen van de concrete activiteiten (vertaald in de respectievelijke JAP’ s)
wordt rekening gehouden met:
-

onze missie
onze strategische doelstellingen
onze operationele doelstellingen
de uitgevoerde omgevingsanalyse.

Volgende resultaten van de omgevingsanalyse werden door de Raad van Bestuur van
RTC Vlaams-Brabant als voornaamste indicatoren in acht genomen:
(RvB van 7 oktober 2015):
1. binnen zowat alle industriesectoren is er een tekort aan technisch geschoolde
medewerkers:
a. de vraag naar onderhoudstechniekers en procesoperators is groot en
deze mensen worden praktisch in zowat alle industriële sectoren
gevraagd.
2.

het probleem van de vergrijzing versterkt dit tekort nog eens:
a. het acuut tekort aan o.a. technici, onderhoudsmecaniciens,
installateurs, ingenieurs,…blijkt duidelijk uit de knelpuntenlijst 2015 van
de VDAB.
b.

het aantal werknemers dat ouder is dan 50 jaar is net het groots in die
sectoren die vooral geschoolde technici nodig hebben:
• In de sector chemie meer dan 20 %
• In de sector metaal meer dan 20 %
• In de sector energie (elektriciteit) meer dan 25 %
• In de sector bouw meer dan 20 %
• In de sector hout meer dan 25 %.

3. een versnippering van middelen moet tegengaan worden om nog relevante
ondersteuning te kunnen bieden aan onze doelgroep:
a. er zijn noden in alle sectoren
b. de voorbije jaren heeft de RTC-werking een meerwaarde gecreëerd
naar heel wat sectoren en een concreet opleidingsaanbod
geformuleerd naar heel wat verschillende studierichtingen
c.

echter door de besparingen is het budget beperkt en moeten er dus
keuzes gemaakt worden
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worden gekozen, rekening houdende met:
a. de regionale noden op de arbeidsmarkt
b. de regionale noden in de scholen
c. de mate waarin sectororganisatie mee willen participeren
(cofinanciering RTC werking, projectgebonden cofinanciering en
actieve betrokkenheid in onze RTC werking)
d. de tewerkstellingskansen die jongeren hebben als ze uit deze
studiegebieden komen (schoolverlatersstudie).
Op basis van deze indicatoren worden volgende studiegebieden (in
volgorde van belangrijkheid) geselecteerd om ondersteund te worden door
middel van concrete activiteiten (opleidingsprojecten):

1. Bouw
2. Mechanica – Elektriciteit
3. Koeling en Warmte
4. Auto
5. Hout
6. Chemie

5. Wanneer
we echter de
leerling-populatie
en het
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BHG, dan valt op dat meer dan 50% van onze leerlingen ingeschreven zijn in
de zachte sector, nl.:
7. Handel
8. Personenzorg
a. Om de relevantie van een RTC-werking naar onze onderwijs-partners
ook in de toekomst te garanderen, met de beperkte middelen die nog
beschikbaar zijn, is het nodig om deze zachte studiegebieden ook nog
mee te betrekken in de RTC-ondersteuning.
b. Meer specifiek kijken we in het studiegebied Handel naar de
competenties op het vlak van Logistiek.
c.

De zeer belangrijke logistieke activiteit in Vlaams-Brabant en Brussel
wordt gedreven door de aanwezigheid van 2 polen:
i. de luchthaven in Zaventem en zijn impact op de grote
tewerkstelling in die regio.
ii. de aanwezigheid van grote distributiebedrijven in OostBrabant: Toyota Parts, Java, Nike,…

d. Ook de aanwezigheid van UZ Leuven, de grootste
gezondheidsinstelling en tevens de grootste werkgever in de regio,
maakt dat de leerlingen in het studiegebied ‘Personenzorg’ aandacht
verdienen in hun begeleiding naar de arbeidsmarkt waar specifieke
competenties worden gevraagd naar attitude, maturiteit en technische
vaardigheden.
e. RTC Vlaams-Brabant kiest er dan ook voor om deze zachte
studiegebieden op te nemen in haar strategische doelstellingen voor
de periode 2015-2020:
i. In eerste instantie zullen deze zachte studiegebieden
ondersteund worden vanuit de platformfunctie waar eerder de
nadruk ligt op het actief zoeken naar verschillende zelfbedruipende samenwerkingsvormen tussen scholen en
bedrijven of organisaties uit de gezondheidssector (luik A van
een jaaractieplan).
ii. In tweede instantie kunnen, bij voldoende groot draagvlak en
voldoende cofinanciering vanuit de sector, projecten worden
opgenomen in het jaaractieplan (luik B) waar de
overheidssubsidies en de cofinanciering gebruikt worden om
deze provinciaal – en netoverschrijdende -projecten uit te
rollen.
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de Platformfunctie.
Doelstellingen hier zijn o.a.:
•

meer meisjes die kiezen voor een technische opleiding en een technische
job
a. uit de sectorrapporten blijkt dat in de meeste sectoren het vooral
de mannen zijn die er werkzaam zijn:
i. chemie meer dan 75 %
ii. metaal meer dan 85 %
iii. energie meer dan 80 %
iv. bouw meer dan 93 %
v. hout meer dan 80 %

•

leerlingen / leerkrachten meer vertrouwd maken met de concrete noden
van de arbeidsmarkt:
b. werkplekleren als vast onderdeel van een opleiding
c.

bedrijfsstages voor zowel leerlingen als leraren
(competentieontwikkeling)

d. duaal leren moet meer een volwaardige leerweg worden
e. bedrijfsbezoeken voor scholen
f.

brug tussen bedrijfsleven en onderwijs:
i. loketfunctie van een RTC
ii. optimale afstemming tussen RTC-consulenten,
sectorconsulenten en opleidingscoördinatoren
iii. samenwerkingsinitiatieven (provincie, Resoc’s,…)

g. werkgroepen rond bepaalde thema’s creëren en opvolgen
h. actief meewerken aan RTC-gerelateerde initiatieven op
regionaal/lokaal niveau.
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7.2.1. Infrastructuur
IINFRASTRUCTUUR
NFRASTRUCTUUR

S1. De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar
en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch en
beroepsonderwijs noodzakelijk om leerlingen de in de beroepskwalificaties opgenomen
competenties te laten verwerven, inzonderheid door de ontwikkeling of ondersteuning van
(een) infrastructurele inbedding(en) naar de scholen toe.

7.2.1.1. Voortzetting van opleidingen met hoogtechnologische en innovatieve apparatuur voor
leerlingen
In samenwerking met regionale opleidingsvertrekkers.
Om de in de beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven
opleidingen of infrastructuur aanbieden door het toegankelijk maken van de
‘hoogtechnologische’ apparatuur voor leerlingen en leraren via opleidingsverstrekkers die
de expertise al bezitten of mits ondersteuning vanuit het RTC deze verder kunnen
ontwikkelen tot op het gewenste niveau. We zetten de al succesvolle lopende acties
verder:
•
•
•
•
•

•

bij ACTA (procesoperators en onderhoudstechnici),
bij LIMTEC / ANTTEC (onderhoudstechnici, automatisering)
bij hogescholen
bij VDAB competentiecentra,
in samenwerking met sectoren en bedrijven i.f.v hun beschikbare
bedrijfsopleidingscapaciteit :
o PlastIQ, Eandis
o ASCO, Lancer Europe, VCL, 3M, Duracell
o SMC Pneumatics, Beckhoff, Siemens, Peck, Sick
i.s.m. derde opleidingsverstrekkers (arbeidsmarktgericht) :
o RTM Vlaams-Brabant
o FVB Constructiv (Edutec)
o Febiac
o Educam
o OCH
o IPV

Met aandacht voor continue kwaliteitscontrole via evaluatie.
Leraren volgen hierbij zoveel mogelijk zelf eerst de opleiding zodat ze als
medebegeleider met hun leerlingen kunnen komen en de knowhow verder kunnen
gebruiken in de lessen op de eigen school.
Tevens streven we ernaar om de leraren op de ter beschikking gestelde infrastructuur
zelf de lessen aan hun leerlingen te laten geven.

7.2.1.2. Het opzetten van NIEUWE ACTIES of projecten in functie van de behoeften van
onderwijs en de relevantie voor de arbeidsmarkt (beroepskwalificaties)
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ontsluiten voor het onderwijs
• Door nieuwe praktijkgerichte opleidingsmogelijkheden te ontwikkelen samen met
diverse sectoren en opleidingspartners

7.2.1.3. Het ontwikkelen van didactisch materieel voor specifiek hoogtechnologische
toepassingen
Bij de overdracht van kennis en vaardigheden in het werken met hoogtechnologische
apparatuur is er veelal behoefte aan aanvullende didactische ondersteuning. Dit kan
gaan over handleidingen, cursusmateriaal en naslagwerken maar ook multimedia en
aanvullende didactische apparatuur die kan ingeschakeld worden ter bevordering van het
leerproces in de school.
Enkel als het specifiek didactisch materiaal nog niet bestaat, kan het eventueel in
samenwerking met het RTC ontwikkeld of ondersteund worden.
Meestal bestaat het al wel ergens in een school, bedrijf of opleidingsorganisatie en
proberen we het als RTC ter beschikking te stellen voor alle scholen uit ons
werkingsgebied (netwerking).

7.2.1.4. Beoogde effecten
•
•
•

De competenties van de schoolverlaters beter laten aansluiten bij de
verwachtingen van het bedrijfsleven (beroepskwalificaties).
Het technisch en beroepsonderwijs attractiever maken door het integreren van de
nieuwste technologieën in het onderwijs.
Het technisch en beroepsonderwijs een meer positief imago bezorgen.

7.2.1.5. Indicatoren
Kwaliteit:
Tevredenheidgraad van de cursisten
Meetinstrumenten: bij iedere opleiding wordt een evaluatie afgenomen bij de
deelnemers (evaluatie online via website RTC Vlaams-Brabant).
Kwantiteit:
Aantal scholen/leerlingen dat heeft deelgenomen aan de opleidingen
De als streefdoel te behalen kwantiteitsindicatoren worden gedetailleerd
omschreven in de jaaractieplannen.
Performantiemaatstaven:
Voor het verwezenlijken van de decretale doelstellingen worden de
performantiemaatstaven gehanteerd die omschreven werden in de
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het RTC VlaamsBrabant vzw voor de periode 2015-2020.
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S2. De onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar
en het aanbod van leerlingen- en cursistenstages.

7.2.2.1. Voortzetting van de lopende acties en opzetten van nieuwe acties i.v.m. het verhogen
van de kwaliteit van de werkplekstages (stages, werkplekleren, duaal leren) voor leerlingen
Stages voor leerlingen worden door de scholen zonder noemenswaardige problemen vlot
georganiseerd in onderlinge afstemming met lokale bedrijven.
De kwaliteit van de stages kan echter vaak nog heel wat verbeteren.
Werkplekleren en duaal leren moeten in zowel de scholen als de bedrijven nog veel meer
uitgewerkt worden en het RTC kan hier als brug tussen beiden optreden.
7.2.2.2. Voortzetting van acties i.v.m. het organiseren van bedrijfsstages voor leraren
Bedrijfsstages voor leraren zijn een ideale werkvorm om de knowhow en beroepsattitude
van de leraar te verwerven. Omwille van organisatorische aspecten (vervangende leraar,
lesrooster, e.a.) wordt nauwelijks ingegaan op het ruime aanbod vanuit het bedrijfsleven.
De RTC consulenten zullen in de scholen deze bedrijfsstages blijven voorstellen als een
enorme meerwaarde.

7.2.3. Nascholing

COMPETENTIES VERWERVEN
CONFORM BEROEPSKWALIFICATIES

S3. Het faciliteren of coördineren van nascholing op het vlak van nieuwe technologieën.

7.2.3.1. Opleidingsaanbod toegankelijker maken voor leraren en peilen naar de behoeften
vanuit het veld
De opdracht van het RTC bestaat uit het voorbereiden van leerlingen op de specifieke
vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven en het ondersteunen van
onderwijsinstellingen die moeilijkheden ondervinden om hun leerlingen de in de
beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven.
Het opleidingsaanbod (TTT’ s) naar leraren toe is gericht op de technische scholing van
leraren in functie van de concrete RTC-projecten naar leerlingen toe.
De input hiervoor komt van de leraren en instructeurs zelf, de TA’ s en TAC’ s, de
pedagogisch begeleiders, enz… maar ook vanuit het bedrijfsleven.
Door het opzetten van werkgroepen per sector kan de behoefte duidelijker worden
opgelijst.

7.2.3.2. Beoogde effecten
•

Verbetering van de competenties van de leraren en dus ook van de
schoolverlaters.
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verwachtingen van het bedrijfsleven (beroepskwalificaties).
• Het technisch en beroepsonderwijs attractiever maken door leraars vertrouwd te
maken met de nieuwste technologieën.
• Het technisch en beroepsonderwijs een meer positief imago bezorgen.
• Sterkere netwerkvorming.

7.2.3.3. Indicatoren
Kwaliteit:
Tevredenheidgraad van de cursisten/leraren
Meetinstrumenten: door bij iedere opleiding een evaluatie af te nemen bij de
deelnemers over de kwaliteit van de opleiding (inhoud, wijze van lesgeven, gebruikte
leermiddelen, toepasbaarheid in de eigen lessen...)
Kwantiteit:
Het aantal leraren die gebruik maken van het opleidingsaanbod.
De als streefdoel te behalen kwantiteitsindicatoren worden gedetailleerd
omschreven in de jaaractieplannen.
Performantiemaatstaven:
Voor het verwezenlijken van de decretale doelstellingen worden de
performantiemaatstaven gehanteerd die omschreven werden in de
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het RTC VlaamsBrabant voor de periode 2015-2020.

7.2.4. Platformfunctie

ONTWIKKELING EXPERTISES
BINNEN PLATFORMEN

S4. De actieve deelname aan of de creatie van platformen waarbinnen
onderwijsinstellingen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

7.2.4.1. Lokaal en/of regionaal overleg organiseren tussen de volgende actoren
•
•
•
•
•
•
•
•

de scholen binnen een bepaald gebied
pedagogisch begeleiders
andere opleidingsverstrekkers
bedrijvenorganisaties, bedrijvenclubs
interim-sector
sectoren
gemeentebesturen
Provinciebestuur

7.2.4.2. Beoogde effecten
Decentralisatie van de competentieontwikkeling bevorderen door het aansturen van
regionale satellieten uit bedrijfsleven en het onderwijs.
Platformen creëren per sector waarbinnen overleg onderwijs - bedrijfsleven ruimte kan
krijgen in het zoeken naar kwalitatieve invulling voor het werkend leren.
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In de praktijk is de neutrale en netoverschrijdende werking van een RTC vaak een
belangrijk element waarom heel wat partners willen gaan samenwerken met een RTC.
Organisatorische ruimte creëren ter bevordering van de invulling van technische stages
voor leraren.
Een denkplatform met een sterke regionale verankering te creëren dat vanuit de
bestaande behoeften op de arbeidsmarkt en het onderwijsveld, voorstellen formuleert
van innovatieve en vernieuwende technologische processen.
Het laten kennismaken van leerlingen en leraren met nieuwe innovatieve technieken.

7.2.5. Promotie
7.2.5.1. Promotie
PROMOTIE

De RTC’ s zijn ondertussen bekend bij de scholen, opleidingsverstrekkers en
vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt. De verwachtingen die men stelt aan de RTC’ s
worden ieder jaar hoger. De te bereiken doelstellingen en de te bereiken doelgroepen
worden daarom ook scherper gesteld.
De initiatieven die genomen worden door RTC dienen deskundig gepromoot te worden
zodat alle actoren op de hoogte zijn van de samenwerkingsmogelijkheden met RTC en tussen de verschillende actoren onderling.
Scholen en opleidingsverstrekkers kennen RTC al goed. Voor de bedrijven zullen nog
wat extra initiatieven moeten genomen worden zodat ze sneller de stap zetten naar
samenwerking met het RTC.

7.2.5.2. Beoogde effecten
De opleidingsmogelijkheden via het RTC Vlaams-Brabant kenbaar maken (scholen en
bedrijven).
Instrumenten:
• nieuwsbrief (via elektronische weg worden nieuwe initiatieven kenbaar gemaakt).
• folders en flyers over specifieke projecten
• infomomenten
• website

7.2.6. Meer samenwerkingsverbanden
7.2.6.1. Structurele samenwerking
Het is de bedoeling van een RTC om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te
sluiten met de relevante actoren om op die manier een lange-termijn strategie te
realiseren.
Binnen de platformfunctie moet gestreefd worden naar structurele
samenwerkingsovereenkomsten met alle sectorfondsen (RTM Vlaams-Brabant, UBK,
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SFTL Sociaal Fonds Transport en Logistiek, Comeos,…..) .
Rechtstreekse contacten met bedrijven echter moeten verder uitgebouwd worden. Zowel
bij stages, werkplekleren als het ter beschikking stellen van infrastructuur hebben zij een
belangrijke rol te spelen.
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