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VOORWOORD
WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE, WAT DRIJFT ONS..?
… vragen waar we nog dagelijks mee geconfronteerd worden.
Op vandaag bevindt RTC zich in een transformatieperiode, door de besparingen opgelegd vanuit de Vlaamse regering, maar evenzeer door de voortdurend evoluerende maatschappelijk-economische context waarin wij actief zijn. Schaarste noopt ons tot ‘herfocus’ en tot het maken van weloverwogen strategische keuzes. Een
situatie die ons stimuleert tot het zoeken naar creatieve, kwalitatieve en arbeidsmarktgerichte acties. Laat dit onze drijfveer zijn voor de toekomst, een 5-jarig plan,
dat we met een doordachte visie, gedragen door onze stakeholders, graag aan u voorstellen.

STRATEGISCHE LIJNEN
We hebben te kampen met een ontgroening, het afnemend aantal jongeren, enerzijds en de vergrijzing, het toenemend aantal ouderen, anderzijds. Beide
fenomenen hebben onmiskenbaar gevolgen voor het onderwijs in het algemeen en ook voor het secundair technisch onderwijs in het bijzonder. Deze doelgroep,
en specifiek 3de graad, blijft onze grootste prioriteit inzake het bieden van ondersteuning aan leerkrachten en leerlingen. De gevolgen hiervan zijn merkbaar op
financieel en personeel vlak, maar ook op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsaanbod.
Voor de scholen is het van groot belang te anticiperen op verwachte daling van leerlingaantallen, aangezien niet alle kosten onmiddellijk na het inzetten van de
daling in leerlingenaantallen te reduceren zijn. Financieel minder kapitaalkrachtige scholen dienen zich te wapenen tegen deze golf van veranderingen. RTC wil de
komende 5 jaar meehelpen aan dit bewustwordingsproces en dialogen opzetten in functie van mogelijke oplossingsmodellen.
Ook bedrijven krijgen extra aandacht de komende 5 jaar in die zin dat we streven naar een verhoging van hun participatie binnen onze projectwerking, meer
bepaald in onze platformfunctie, waarbij we gericht advies willen geven over alle mogelijke duurzame samenwerkingen met scholen in hun nabije en regionale
omgeving. We onderzoeken het professioneel lerend vermogen van de bedrijven om op die manier hun scope te verruimen. We ambiëren hierbij specifiek een
coachende rol in het kader van de uitdagingen waarvoor het onderwijs en de ondernemers staan (zoals duaal leren en het STEM-onderwijs).
Coaching voor kleine en grote scholen, in de zin van informeren, sensibiliseren en mobiliseren, samen met alle andere mogelijke actoren die dezelfde doelstellingen beogen: kwalitatief sterk technisch onderwijs in de kijker zetten en tegelijk ondersteunen. Scholen gerichter en dichter begeleiden op de setting onderwijs &
arbeidsmarkt. We willen ons positioneren als versterkende schakel in de bestaande samenwerkingsverbanden en adviesprocessen.
Het Vlaamse STEM-verhaal vormt een andere uitdaging voor het RTC. We willen evolueren in West-Vlaanderen en streven naar een geclusterde aanpak van alle
STEM-acties in functie van de instroomproblematiek. We willen versnippering counteren en hefbomen creëren met lopende initiatieven.
Dankzij een nauwe samenwerking met het Flankerend Onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen slagen we erin om als STEM-ambassadeur te fungeren
en in die opdracht ouders van 10 tot 14-jarigen ervan te overtuigen dat technisch onderwijs meer dan ooit een positieve keuze is. Deze ambitie gaat ook op voor
de leerkrachten in basisonderwijs en in de eerste graad. Het spreekt voor zich dat we deze coördinatie van acties niet kunnen realiseren zonder de steun van de
bedrijven, de sectoren en de lokale overheden.
Voorlopig plooit RTC West-Vlaanderen zijn werking terug tot ‘back to basics’, wat betekent dat we met onze projecten vooral focussen op de harde, puur nijverheidstechnische sectoren, die kampen met de meeste knelpuntvacatures en nog steeds af te rekenen krijgen met een verkeerde en onterecht negatieve perceptie t.o.v.
de technische beroepen.
‘Harde sector’ ook omdat zij blijven kampen met te weinig instromende leerlingen ten opzichte van het stijgende aantal in de ‘zachte’ sector.
Dat we onze grenzen blijven verleggen, is evident want het zit in ons DNA. Onze ambities omschreven in dit strategisch plan moeten met ons dynamisch, gedreven
team en onze zin voor vernieuwing een haalbare kaart zijn. Geografische grenzen uitgommen en met onze collega’s streven naar een gezamenlijke aanpak is een
duidelijk evaluatief actiepunt. Grenzen tussen sectoren en netten doen vervagen bij onze projectgroepen en platformen evenzeer. Techniek, en het belang en de
impact ervan stopt immers niet aan onze landsgrenzen; ook onze Nederlandse evenknieën kampen met dezelfde problematiek en hun initiatieven kunnen een
inspirerende factor zijn. Grenzeloze techniek in Europese duurzame partnerships geeft RTC West-Vlaanderen dan ook extra zuurstof.
Op naar een uitdagende toekomst!
Ann Bulcaen
Coördinator RTC West-Vlaanderen

RTC West-Vlaanderen | Strategisch plan 2016 - 2020

5

2.

MISSIE &
VISIE

6

RTC West-Vlaanderen | Strategisch plan 2016 - 2020

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 onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings- en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren (VDAB, Syntra, bedrijven,
sectorfondsen, werkgeversorganisaties, werknemers-organisaties, 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
RTC West-Vlaanderen bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt door volgende opdrachten uit te voeren:

PLATFORMFUNCTIE
RTC West-Vlaanderen 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 lokale dynamiek tot ondersteuningsoplossingen komen.
RTC West-Vlaanderen 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.

COMPETENTIEVERSTERKENDE FUNCTIE
RTC West-Vlaanderen ondersteunt onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en
leraren. Op deze manier draagt RTC West-Vlaanderen 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 RTC West-Vlaanderen 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 apparatuurdeling alsook op de (technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen. Op het
vlak van externe certificering richt RTC West-Vlaanderen 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.
Bron: Nieuwe beheerovereenkomst Vlaamse Gemeenschap & RTC West-Vlaanderen, oktober 2015
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ONDERWIJS EN ECONOMIE
Aan de hand van bestaande onderzoeken en cijfers van verschillende instanties werd een ‘omgevingsanalyse’ gemaakt voor RTC West-Vlaanderen, zowel op het
vlak van onderwijs als economie.
Hoewel de cijfers die op dit moment voorhanden zijn, slechts een momentopname zijn, proberen we – waar mogelijk – toch de evolutie ten opzichte van vorige
onderzoeken op te tekenen.
Via het jaarlijkse actieplan blijft het RTC West-Vlaanderen kort op de bal spelen en inspelen op de behoeftes die rijzen vanuit de onderwijs- en arbeidsmarkt.

ONDERWIJS
De voorbije 10 jaar kende de totale secundaire schoolbevolking in Vlaanderen een gestage maar zekere terugval: van 439.550 leerlingen in 2005 tot 416.847 in
2015, een daling met 5,17%. Van die 416.847 leerlingen, hadden 281.946 leerlingen de eerste algemeen oriënterende graad afgewerkt.
Van alle leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs kozen 113.772 leerlingen voor ASO (iets meer dan 40%), 89.119 leerlingen voor TSO
(31,61%), 72.910 voor BSO (net geen 26%) en 6.145 voor KSO (ruim 2%).
Bij de Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het secundair onderwijs overweegt het geheel van de technische en beroepsrichtingen tegenover het algemeen vormend
onderwijs, in West-Vlaanderen zien we dezelfde verdeling.
Tijdens het schooljaar 2014-2015 liepen in West-Vlaanderen 75.098 leerlingen school in het secundair onderwijs. Van het totaal aantal leerlingen dat in 2015 in
West-Vlaanderen les volgde in TSO en BSO, volgde ruim 37% een harde studierichting en meer dan 62% een zachte studierichting. Bij de laatstejaarsleerlingen
(3de graad) in TSO en BSO zien we het percentage leerlingen in een harde richting dalen tot 35,3%, terwijl we een stijging noteren van het aantal leerlingen in een
zachte studierichting, tot 64,6%.
De richtingen ‘personenzorg’ en ‘handel’ zijn de populairste zachte richtingen onder de laatstejaarsleerlingen in het TSO en het BSO. In de harde sector scoren ‘mechanica-elektriciteit’ en ‘hout’ het best. De andere richtingen in de 3de graad TSO en BSO in respectievelijk de harde en de zachte sector die het meeste leerlingen
aantrokken, zijn:

HARDE SECTOR

ZACHTE SECTOR

Mechanica-elektriciteit (2.328 lln)

Personenzorg (5.043 lln)

Hout (1.160 lln)

Handel (3.157 lln)

Land- en tuinbouw (822 lln)

Voeding (1.425 lln)

Bouw (691 lln)

Lichaamsverzorging (772 lln)

Auto (661 lln)

Toerisme en sport (379 lln)
Bron: Departement Onderwijs en Vorming, dienst Gegevensbeheer

Net zoals in de rest van Vlaanderen, merken we ook in onze provincie een gestage daling in de leerlingenaantallen over het volledige secundair onderwijs tijdens
de laatste 10 schooljaren. Toch zien we al enkele jaren een verschillende tendens in BSO en TSO. Terwijl BSO al sinds schooljaar 2008-2009 niet meer in geslaagd
is de dalende leerlingenaantallen om te buigen, merken we in de TSO-richtingen – na de forse daling in leerlingenaantallen in schooljaar 2009-2010 – opnieuw
een toename aan leerlingen.
De West-Vlaamse leerlingen in 2de en 3de graads-TSO-richtingen zijn hoofdzakelijk jongens, zij overstijgen het aantal meisjes met bijna 21%. In BSO-richtingen is
het genderverschil minder groot, maar toch tellen we ook hier ruim 12% minder meisjes dan jongens. Gelijkaardige trends vinden we terug op Vlaams niveau.
Jongeren uit TSO-richtingen zetten na het secundair onderwijs steeds vaker hun schoolloopbaan verder aan een hogeschool of universiteit.
In 2009 zetten nog 35,2% TSO-laatstejaars meteen na het middelbaar de stap naar het hoger onderwijs, tegen 2012 was dat cijfer al met ruim 1% gestegen. Recente cijfers ontbreken vooralsnog om na te gaan of dit cijfer verder stijgt na 2012, danwel stagneert.
Dezelfde stijging met 1% merken we eveneens bij BSO-laatstejaars, al ligt het aantal leerlingen dat het hoger onderwijs aanvat na het secundair, hier 7 keer lager.

Bron: Vlaams onderwijs in cijfers, http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2014-2015 en
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/vlaams-onderwijs-in-cijfers/eerdere-edities
RTC West-Vlaanderen | Strategisch plan 2016 - 2020
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ONDERWIJS EN ECONOMIE
ECONOMIE
In West-Vlaanderen noteren we al enkele kwartalen lang een stijging van de tewerkstelling. RSZ noteerde op 31 maart 2015 378.155 personen met een bezoldigde job in West-Vlaanderen, een stijging van 1,06% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013, toen het tewerkstellingscijfer voor de provincie wegzakte tot
374.185.
Met name de arrondissementen Kortrijk en Brugge - samen goed voor ruim de helft van de tewerkstelling in West-Vlaanderen - maar ook Roeselare en Oostende
blijven de meeste industriële activiteiten naar zich toe trekken, met zwaartepunten in de vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken, tabaksproducten, metaal
en metaalproducten, maar eveneens van machines, apparaten en werktuigen. De textielsector rond Kortrijk houdt stevig stand en de kunststof- en houtindustrie in
deze arrondissementen kan aardige tewerkstellingscijfers voorleggen.
Dat het KMO-weefsel het dna vormt van de West-Vlaamse economie blijkt eens te meer uit de cijfers van RSZ over de tewerkstelling in niet-industriële sectoren.
Ook hier steken Brugge en Kortrijk qua tewerkstelling in de groot- en detailhandel er met kop en schouders bovenuit, op de voet gevolgd door Veurne, Oostende,
Ieper en Tielt. Verder zijn de meeste West-Vlamingen in de niet-industriële economie tewerkgesteld in het onderwijs, de maatschappelijke dienstverlening, of
andere administratieve en ondersteunende diensten.
In West-Vlaanderen lagen zowel de werkzaamheidsgraad als de activiteitsgraad bij de actieve bevolking (18 tot 64-jarigen) in 2013 hoger dan in Vlaanderen en
België. Ook bij de 50-plussers noteren we hogere werkzaamheidspercentages in West-Vlaanderen dan het Vlaamse en Belgische gemiddelde.
Toch verwacht het planbureau op korte termijn moeilijkheden om aan de vraag naar arbeidskrachten te blijven voldoen, al ware het maar om puur demografische
redenen. Door onder meer de vergrijzing, zullen er tegen 2024 voor elke 10 personen die de arbeidsmarkt verlaten, slechts 7 personen klaarstaan om hen te
vervangen.
De reeds bestaande tekorten op de West-Vlaamse arbeidsmarkt zullen dus door de demografische ontwikkelingen nog groter worden, en dan is er nog de knelpuntenproblematiek, met name het nijpend tekort aan technische profielen, dat de West-Vlaamse economie kopzorgen baart.
Komt daarbij nog dat het percentage ongekwalificeerde jongeren, dat zonder enig diploma, attest of getuigschrift, de schoolbanken achter zich laat en op de arbeidsmarkt terecht komt, in België een van de hoogste van Europa is. Volgens de OESO verlaat 1 op 6 jongeren in België het secundair onderwijs zonder diploma,
waardoor ze met bijzonder weinig vaardigheden op de arbeidsmarkt terecht komen. Toch leveren de inspanningen van de onderwijssector en VDAB op dit vlak
duidelijk vruchten af. Ten opzichte van de rest van Vlaanderen, noteert West-Vlaanderen een van de kleinste percentages (7,3%) aan jongeren die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht komen. Toch blijft er ook in West-Vlaanderen nog voldoende marge om deze jongeren, zowel in hun persoonlijke leefwereld als
op school, beter te begeleiden om hun aansluiting met de werkvloer vlotter te laten verlopen.
VDAB noteert in zijn meest recente studie over het onderwerp, dat van alle jongeren (ook wie een diploma behaalde) die in 2013 de schoolbanken verlieten (in
totaal 71.817), 87,5% binnen het jaar een job hadden gevonden. Nog goed nieuws is dat het aantal ongekwalificeerde jongeren dat afzwaaide in 2013, tussen
2011 en 2013 met 16% is gedaald.
In hun streekpact erkennen de RESOC-regio’s Oostende, Brugge, Westhoek, Midden- en Zuid-West-Vlaanderen dan ook zonder uitzondering de uitdagingen waar
de provincie de komende jaren mee geconfronteerd zal worden en engageren ze zich unaniem, weliswaar elk met hun regio-specifieke accenten, om de schouders
onder deze onderwijs/arbeidsmarkt gerelateerde thema’s te zetten:
•
•
•
•
•

het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom,
het stimuleren van jongeren om voor een technische of beroepsopleiding te kiezen,
het versterken van het onderwijs, met name de technische opleidingen,
het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
het promoten van de provincie als aantrekkelijke arbeidsplaats.

Bron: http://www.rsz.fgov.be
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INTERNE SWOT-ANALYSE
Aan de hand van ervaringen en onderzoekscijfers werd een SWOT-analyse gemaakt over de interne werking van RTC West-Vlaanderen.
Bedoeling is om de geformuleerde zwaktes en bedreigingen aan te pakken, de sterke punten van RTC West-Vlaanderen verder uit te diepen en waar mogelijk,
nieuwe opportuniteiten te exploreren en in de werking op te nemen. Elk jaar opnieuw wordt een interne SWOT-analyse uitgevoerd en in samenwerking met de
Raad van Bestuur en de projectgroepen in het actieplan geformuleerd.

STERKTES
Naambekendheid
Neutrale partner
Netoverschrijdend karakter
Goede werking: aanbod en dienstverlening naar scholen
Groot bereik scholen – intersectoraal overzicht
Arbeidsmarktgericht
Breed netwerk / brede samenwerkingsverbanden
Historische banden met veel actoren
Vertrekkend van regionale behoeftes
Door op provinciaal niveau bezig te zijn – snelle detectie behoeftes
Knowhow opgebouwd op het vlak van invulling van projecten
Laagdrempelig
Gedreven ploeg
Personeel dat ondersteunende opdrachten op zich kan nemen

ZWAKTES
Te weinig tijd en middelen voor alle (kern)opdrachten
Noodgedwongen inkrimping van middelen en bijgevolg de werking – crisis legt kwetsbaarheid bloot
Afhankelijkheid van de beheersovereenkomst
Afhankelijkheid van overheidssubsidiëring
Zichtbaarheid / bekendheid bij doelgroepen
Doelgroep ‘bedrijven’ is onderbemand en dus weinig aftoetsing van de ROI van de projecten – vooral ‘onderwijs’ stuurt de projecten vanuit de werkgroepen
Geen inbreng in proeftuinen met nieuwe duale opleidingsvormen terwijl dit juist de kloof tussen onderwijs-arbeidsmarkt moet verkleinen (taak van de praktijkleerkrachten,
mentoren, bedrijven,…)
Te weinig kennis van de sector zelf, m.a.w. de link wordt niet gelegd tussen behoefte en wat de sector realiseert
Meer doorgeefluik van financiële middelen i.p.v. samen opportuniteiten uitwerken. Hoe meer sectoren, hoe meer versnippering van middelen
Te weinig uniformiteit tussen de RTC’s onderling

12
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INTERNE SWOT-ANALYSE
KANSEN
Nieuwe beheersovereenkomst
Terugplooien op oorspronkelijke ontstaansreden RTC: promotie technisch onderwijs + zorgen dat infrastructuur e.a. gedeeld worden (kostenbesparend + alle jongeren de kans
geven om te werken met de meest up-to-date technieken/mogelijkheden/…)
Op lokaal vlak een coördinerende rol opnemen in STEM (nu wildgroei, overzicht?)
Door het uitgebreide eigen netwerk: alle info delen / coördineren
Nauwere contacten uitbouwen met bedrijfswereld/sectoren. RTC = sterk in overview, intersectoraal werken
Samenwerken op het niveau van de sector zelf en alle kansen benutten/delen
Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen
Coördinerende rol en promotie van technieken in onderwijs – uitwerking uitbesteden. Proberen hierin het knooppunt van kennis en kennisdeling te worden
Sectoren meer inspraak geven in programma’s
Nu eindelijk geweten is wat de toekomst van RTC is: (middel)lange termijnvisie ontwikkelen
Aanleveren materiaal/materieel (netwerk/coördinatie in bijvoorbeeld groepsaankoop, …)
Opportuniteiten rond pilootprojecten i.v.m. bundeling “machineparken”
Technische beroepen promoten
Nadruk op nijverheid technische richtingen geeft ook voordelen = meer focus
Uniformering tussen de RTC’s onderling
Nog sterker worden als bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijven
In kaart brengen van aanwezige opleidingsinfrastructuur in de provincie i.f.v. ROI van de opleidingen
Ondersteunende rol in nieuwe duale / arbeidsmarktgerichte opleidingstrajecten
Opzetten van regionale partnerschappen tussen onderwijsinstellingen/bedrijven en goegemeente i.f.v. het creëren van open scholen
Europese oproepen
Nog meer doorgedreven samenwerking met bedrijven, partners, …
Uitbreiding van de doelgroepen
Duaal leren
(Sub-)regionale personeelsinzet binnen samenwerkingsverband
Focussen leggen

BEDREIGINGEN
Niet gedragen door netten
Teveel getouwtrek tussen netten, koepels, regio’s, …
Onduidelijkheid
Teveel taken, te weinig efficiëntie
Vernauwing van de doelgroep
Gereduceerde financiering (en de impact hiervan op scholen)
Door slinkende begrotingen verdwijnt de investeringskracht in hardware en ontstaat een “praatbarak”
Afzwakking van de core-opdracht door cofinancieringen en opdrachten met bijkomende partners
Extra financiering zoeken kan leiden tot verlies van neutraliteit
Invulling van RTC verandert met elke nieuwe regering (stabiliteit)
Verwatering van contacten met scholen door wisselend (opgelegd) beleid
Contact met (zachte) studierichtingen verdwijnt
Prioriteiten stellen en haalbare doelen voor ogen houden
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STRATEGISCHE UITDAGINGEN
1. Bedrijvenparticipatie in de RTC-werking verhogen

Bestaande samenwerkingen versterken
RTC poogt de kloof te verkleinen tussen onderwijs en arbeidsmarkt via verschillende platformen waarbinnen de werkgroepen per studiegebied elkaar kunnen
ontmoeten. Ook de bedrijfplusschool-databank, een digitale marktplaats waar bedrijven en scholen elkaar kunnen treffen, is een middel om hetzelfde doel te
bereiken.
Bedrijven zijn op vandaag ook bereid om mee te werken aan een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. En toch is het aantal bedrijven binnen de
RTC-werking minimaal in vergelijking met de scholen in ons bestand. Het is dan ook cruciaal om te onderzoeken waarom bedrijven nog te vaak afwezig blijven in
onze werking en aan de hand van die resultaten, actieplannen op te stellen om de bedrijven via verschillende kanalen te benaderen.

Provinciale versus lokaal
Via onze provinciale projectwerking bieden wij een platform aan waarbij de medewerking van de ondernemers gevraagd wordt. Voor de grote Vlaamse bedrijven
en zelfs multinationals kan dit soelaas bieden, maar voor de kleine zelfstandige en kmo’s die onze provincie rijk is, zijn deze iets te weinig concreet en ontoereikend
voor hun specifieke behoeften.
Vanuit die optiek willen we de lokale bedrijvigheid opzoeken en linken met lokale basis- en secundaire scholen en optioneel lokale besturen in de buurt. We
willen geen nieuwe “praatbarakken” opzetten waar iedereen vrijblijvend samenkomt. De urgentie bij de bedrijven noopt ons tot concrete acties en een vertaling
naar de praktijk van de vele theorieën over samenwerking tussen onderwijs en bedrijven.

Lokale bedrijvigheid
Nieuwe platformen creëren zou voor overkill zorgen en we zijn de eerste om de versnippering en het creëren van nieuwe eilandjes een halt toe te roepen. We
willen stapsgewijs goede lokale initiatieven detecteren en stimuleren, waar nodig onze diensten aanbieden om hun concrete samenwerkingsmogelijkheden op te
zetten en deze projecten duurzaam en structureel te verankeren.
Bedrijven kennen het RTC en zijn werking te weinig. Via deze aanpak kunnen we onze expertise en relevantie bekrachtigen en charters oprichten waarin de deelnemende partners hun intentie verklaren om duurzame engagementen mee gestalte te geven.

Uitdaging voor RTC

bedrijven gecoördineerd benaderen d.m.v. persoonlijke bezoeken,
inzetten van bestaande partners die onze missie meehelpen realiseren

Mogelijke partners

ondernemersplatformen
werkgeversorganisaties
intermediairen
sociale partners
...

Mogelijke acties

bedrijfsbezoeken organiseren
gepersonaliseerd en gericht communiceren
scholen/bedrijven met elkaar in contact brengen a.h.v. events
bedrijfplusschool activeren
informeren rond duaal leren
...
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2. Verankeren en bestendigen van duurzame
bestaande partnerships

Vlaamse Overheid
Vanuit de Vlaamse Overheid zullen de thema’s bepaald worden waarrond de komende jaren gewerkt zal worden. De VLOR zal op zijn beurt aansturen waarover
de projectgroepen binnen de RTC’s zich de komende 5 jaar zullen buigen. Deze thema’s zullen vertaald worden in provinciale projecten ter versterking van de
competenties van leerlingen en leerkrachten 3de graad met als referentiekader: beroepskwalificatiestructuren niveaus 3 en 4.

Provinciaal
We willen een klimaat creëren waar bestaande lokale samenwerkingen kunnen ondersteund worden en opgetild worden naar een provinciaal niveau. Op die manier dupliceren we goed lopende initiatieven en stimuleert RTC hier een groter draagvlak. Naast onze specifieke doelgroep, 3de graad SO, ontstaat op die manier
de mogelijkheid dat uit bredere contacten andere acties tot stand worden gebracht die zelfs gaan tot eerste graad SO en basisonderwijs.
RTC-projectgroepen bestaande uit vakspecialisten uit onderwijs, bedrijven en sectoren zullen volgens het Vlaamse kader thematisch inzetten op projecten die de
competenties van leerkrachten en leerlingen 3de graad versterken. Daarnaast stimuleren we verdere contacten tot het uitwisselen van kennis, delen van apparatuur en groeien er systematisch acties waarbij automatisch kruisbestuivingen plaats vinden.

Regionaal
Daarnaast hebben wij ook de ambitie tot het opsporen van bestaande regionale samenwerkingsverbanden en die te versterken met andere spelers die de ganse
regionale dynamiek ten goede kan komen. Wij geloven in de kracht van samen te werken en regionaal kunnen acties vlugger opgezet worden. RTC kan hier bestaande linken uitbreiden en een stimulerende rol opnemen. Dit kan gaan van specifieke opleidingen in bedrijven tot het delen van apparatuur, over uitwisselen
van rolmodellen tussen bedrijven en scholen.

Uitdaging voor RTC

detecteren van regionale samenwerkingsgroepen en hen onze expertise aanbieden

Mogelijke partners

provincie West-Vlaanderen
gemeentebesturen
basis & secundair onderwijs
bedrijven
sectoren
intermediairen
...

Mogelijke acties

projectgroepen opzetten
bestaande platformen analyseren en versterken
...
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3. Coachen van bedrijven en scholen

1. BEDRIJVEN
In het kader van de projecten onder luik B – specifiek gericht naar 3de graad SO-van onze opdracht, onderhoudt RTC op vandaag al nauwe banden met bedrijven
die meehelpen om de projecten mee vorm te geven.
RTC wil bedrijven in hun samenwerking met scholen begeleiden en optreden als katalysator.

Informeren
Bedrijven kennen het onderwijslandschap, de verschillende onderwijsniveaus en -netten, de waaier aan studierichtingen, kortom de onderwijsstructuur op zich
onvoldoende. RTC ziet hierin een rol voor zich weggelegd om de bedrijven te begeleiden naar en te coachen bij hun samenwerking met scholen, hen tegemoet
te komen in hun specifieke behoeften, hen te informeren over werkplekleren, duaal leren, kortom wegwijs maken in het onderwijslandschap. Onze rol meer en
duidelijker in de verf zetten.

Waaier aan mogelijkheden
RTC beschikt over een scala aan mogelijkheden waarin bedrijven kunnen participeren: van bedrijfsbezoeken tot het bezorgen van materiaal, van werkplekleren
tot stages, van duaal leren tot rolmodellen voor kinderen. Geïnspireerd door good practices bij onze noorderburen broeden we op ideeën om alternatieve
samenwerkingsvormen uit te werken. Samenwerkingen waarbij scholen, bedrijven en andere overheidsinstanties stapsgewijs bewust worden dat het gezamenlijk
inzetten van middelen en apparatuur kan leiden tot hybride leertrajecten.

Call to action
Bovendien zijn wij – anno 2015 – ervan overtuigd dat bedrijven meer willen doen dan projecten te sponsoren, stageplaatsen aan te bieden. Bedrijven zijn
bereid om hun engagement te geven voor concrete acties die leiden tot gecoördineerde aanpak van instroomproblematiek in technisch onderwijs. Ze willen mee
aan de kar trekken om hun eigen beroepsprofielen positief te etaleren. RTC wil onderzoeken wat de drempels zijn van bedrijven die hen weerhoudt duurzame
engagementen te nemen. Ook zij zitten met de handen in het haar als de vacatures voor technisch profielen niet ingevuld worden en ze noodgedwongen dienen
te rekruteren in het buitenland. RTC kan hen coachen in hun keuze uit talrijke aanbod van acties, projecten. Hen overtuigen dat hun medewerking relevant is hun
herkenbaarheid vergroot en ze tegelijk mee investeren in hun toekomstige werknemers.

Uitdaging voor RTC

onderzoeken wat de drempels zijn bij kleine en middelgrote bedrijven tot duurzame samenwerking met onderwijs

Mogelijke partners

werkgeversorganisaties
intermediairen
sociale partners
...

Mogelijke acties

RTC-dienstenverlening kenbaar maken
RTC-expertise bekend maken
gericht communiceren
...
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2. SCHOLEN
Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
Scholen hebben al solide samenwerkingsverbanden uitgewerkt met bedrijven voor o.a. stageplaatsen, bedrijfsbezoeken of werkplekleren. Hoewel deze meestal
worden bewerkstelligd via persoonlijke contacten, blijven ze wel vaak voor langere tijd onderhouden.
RTC kan scholen coachen en stimuleren om hun huidige scope te verruimen.

Motiveren
De meerwaarde van RTC kan zitten in zijn functie als toeleider van scholen tot de netwerken waar al duurzame samenwerkingen tot stand gekomen zijn. Hen informeren over wat er leeft bij andere scholen, sensibiliseren en stimuleren tot samenwerking met andere netten, andere onderwijsniveaus, hen de tools aanreiken
om deze wegen te vinden, behoort tot de mogelijkheden.
Naast de hoogtechnologische opleidingen die wij voorzien voor zowel leerlingen en als leerkrachten, kunnen we hen mogelijk ook motiveren om over hun schoolmuren heen te gaan kijken naar andere scholen.

Vinger aan de pols
Scholen breed informeren over Vlaamse onderwijsmaatregelen en tendensen zoals duaal leren. Best practices delen en uitwisselingen faciliteren.
Scholen bevragen en nagaan wat er leeft binnen de schoolmuren.

Uitdaging voor RTC

een centraal trefpunt voor scholen zijn

Mogelijke partners

directies secundair onderwijs
directies basisonderwijs
CLB’s
sectoren
...

Mogelijke acties

scholen bezoeken
gerichte communicatie
...
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4. Versnippering counteren - bewustwording
activeren
Van vroeger tot nu
RTC kende een evolutie in zijn werking sinds de oprichting. Van individuele aankopen van machines voor de scholen zijn we inmiddels overgestapt naar het delen
van apparatuur en infrastructuur. Onze projecten bevatten ook meer en meer mobiele apparatuur, die niet langer aan een specifieke locatie gebonden is en waar
de scholen een beroep kunnen op doen. Van specifieke studiegebied-werking over sector overschrijdende projecten tot thematische projectgroepen.

Visie ontwikkeling
RTC wil op termijn zoveel mogelijk acties inventariseren en op zoek gaan naar de blinde vlekken, de specifieke tekorten. Verbindingen maken tussen lopende
initiatieven en tegelijk stimuleren om meer samen te werken en zo overlapping weg te werken.
Naast het reflecteren over onze eigen Vlaamse context willen we een stap verder gaan en effectief een bewustwordingsproces op gang trekken waarbij er wordt
gezocht naar reële oplossingen en structurele modellen. Concrete voorbeelden uitwerken die perspectief bieden voor de scholen en bedrijven op lange termijn.
Sensibiliseren en mobiliseren tot samenwerking van alle actoren die een link hebben met het technisch onderwijs.
De vergrijzing en ontgroening zal gevolgen hebben, naast de specifieke problematiek in secundaire scholen kunnen dalende leerlingaantallen impact hebben
op het aanbod van vakken in de andere onderwijssoorten. Teruglopende leerlingaantallen vormen een risico voor de kwaliteit van afdelingen binnen scholen
en kunnen leiden tot druk op kwaliteit van het onderwijs, versmalling van opleidingsaanbod in technisch onderwijs waardoor de aansluiting met de regionale
arbeidsvraag in gevaar komt. Nu vrijwel alle scholen er te maken zullen krijgen, vergt dit van bestuurders een andere manier van denken. RTC wil mee nadenken
met zoveel mogelijk partners over ander technisch onderwijsaanbod, over samenwerkingen volgens het triple helix model (onderwijs, overheid en ondernemers).
Krimp is onvermijdelijk. Dit betekent onder andere dat het niet meer loont om vanuit concurrentie te denken, maar dat structurele oplossingen meer samenwerking vereisen. De groei van de ene school gaat immers ten koste van de andere en op de lange termijn biedt dit niet de maatschappelijk gewenste oplossingen
voor dalende leerlingenaantallen.

Uitdaging voor RTC

bewustwordingsproces creëren en partijen samenbrengen
meer samenwerking stimuleren

Mogelijke partners

ondernemersplatformen
directies secundair onderwijs
overheid
RESOC/SERR
...

Mogelijke acties

onderzoek laten uitvoeren naar alle infrastructuur aanwezig in West-Vlaanderen
stapsgewijs activiteiten inventariseren
stappenplan opmaken
mastermind opzetten om modellen uit te werken
...

RTC West-Vlaanderen | Strategisch plan 2016 - 2020

19

STRATEGISCHE UITDAGINGEN
5. STEM- acties inventariseren en clusteren

STEM-kader
Ondanks de dichte mist die op dit moment nog steeds hangt rond het kader en de rol die RTC zou kunnen vervullen in het STEM-actieplan, willen we toch via
enkele zijsporen en met steun van externe partners, onze technische scholen blijven ondersteunen om techniek in de kijker te zetten. Het blijft onze ambitie om het
negatieve imago en de daarmee gepaard gaande dito perceptie rond technisch onderwijs weg te werken, want ook op dit vlak betekent stilstaan, achteruitgaan.
Het Vlaamse STEM- kader sijpelt stilaan door in het Vlaamse onderwijslandschap. Zonder directe financiering wil RTC hier streven naar een regionale en mogelijks
provinciale clustering van STEM-acties. Dank zij de provinciale erkenning zien we kansen liggen om onze technische scholen te blijven ondersteunen om zo techniek
in de kijker te zetten. Het blijft onze ambitie om het negatieve imago en de daarmee gepaard gaande perceptie rond technisch onderwijs weg te werken, want ook
op dit vlak betekent stilstaan, achteruitgaan.
STEM-kader kan als kompas dienen om lopende en nieuwe acties te monitoren.
De RTC-projecten voor 3de graad, klasseren we onder STEM-specialisatie, zijnde leerlingen en leerkrachten verder specialiseren.

Drievuldigheid
In tandem met het kabinet flankerend Onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen slagen we erin om als STEM-ambassadeur te fungeren en in die opdracht ouders van 10 tot 14-jarigen maar ook leerkrachten in basisonderwijs en in de eerste graad ervan te overtuigen dat technisch onderwijs meer dan ooit een positieve
keuze is.
Dat we slechts met vallen en opstaan een kentering kunnen teweegbrengen in de publieke opinie rond een technische opleiding, houdt ons niet tegen om de samenwerking tussen scholen over de verschillende onderwijsniveaus en netten heen, te blijven stimuleren en om te blijven streven naar het efficiënter inzetten van
middelen door meer samenwerking in het kader van het gemeenschappelijke doel van al deze acties: allen voor een in de strijd om meer jongeren te overtuigen
van de keuze voor een technische loopbaan!
Dat wij al onze toekomstige acties niet kunnen realiseren zonder de steun van de bedrijven, de sectoren en de lokale overheden lijdt geen twijfel. De bedrijven
kampen al jaren met een tekort aan goedopgeleide technici. Ze zijn er zich bewust van dat het zo niet verder kan, maar ook dat er geen schot in de zaak komt als zij
hun schouders niet zetten onder doelgerichte acties om de nood te lenigen.

Uitdaging voor RTC

blijven detecteren van lopende STEM-acties en verbinden waar mogelijk
leerkrachten mobiliseren tot STEM-acties

Mogelijke partners

provincie West-Vlaanderen
sectoren
CLB’s
ASO
...

Mogelijke acties

projecten van de provincie West-Vlaanderen evalueren en opvolgen
nood 3de graadsspecialisaties clusteren
...
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6. Grenzeloze techniek

Tussen collega-RTC’s
Grenzen verleggen met collega-RTC’s om onze gemeenschappelijke opdracht gestalte te geven, samenwerken om dubbele inspanningen te vermijden. Samenwerken als collega’s en het hoofd bieden aan de hardnekkige Vlaamse maatschappelijke uitdagingen en samen inhoudelijk onze meerwaarde en relevantie te
verscherpen. Inzetten op de sterkte van onze provinciale verschillen. Samen en met neutrale adviesorganen een groeipad uittekenen om de RTC-platformfunctie
sterk kwalitatief en duurzaam in te bedden.

Tussen socio-economische actoren

Grenzen verleggen als organisatie, openstaan voor samenwerkingen waarbij het eigen netwerk kan uitbreiden en we tegelijk kunnen blijven leren van anderen.
Kansen grijpen en andere spelers opzoeken in de plaats van hen als rivalen te bestempelen. Iedereen beoogt hetzelfde doel: we willen allemaal kwalitatief onderwijs, goed opgeleide jongeren de juiste attitude aanleren en hen sterker maken voor de technische uitdagingen van morgen.

Gebiedsoverschrijdend
Grenzeloos in de betekenis van over het muurtje kijken van de eigen school, over de grenzen van het eigen net, de eigen sector. Grenzen verleggen in de betekenis
van nieuwe projecten aan te gaan buiten de reguliere werking.
Netwerk uitbreiden, expertise aanbieden bij platformwerking in bvb ander studieniveaus.
Onze neutrale positie kan ingezet worden als troef bij het aanbieden en delen van onze expertise met relevante partners. Dit komt ons netwerk ten goede en
benadrukt onze sterke platformfunctie.
Vanuit sterke inhoudelijke linken tussen de missie van RTC en 3voor1, kunnen beide organisaties elkaar in de realisatie hiervan versterken.
Grenzen verleggen en kijken buiten de eigen gemeente, over de provincie- en de landsgrenzen heen. Durven de muren rond het eigen bedrijf of de eigen organisatie neerhalen en openstaan voor de kennis en ervaringen van anderen.

Europees
Grenzeloze techniek in de betekenis van gezamenlijke pijnpunten erkennen en samen aanpakken binnen het kader van Europese projecten.
Grenzeloos in de betekenis van samen grenzen verleggen, muren weghalen, schouders samen onder duurzame samenwerkingen zetten rond techniek, technisch
onderwijs, STEM.

Uitdaging voor RTC

ervaringen en expertise delen met partners uit andere provincies / landen

Mogelijke partners

Technocentrum Zeeland
3voor1
werkgeversorganisaties
sectoren
collega-RTC’s
...

Mogelijke acties

interregprojecten indienen met de 5 RTC’s
concrete partnerships opbouwen bij duaal leren-proeftuinen
...
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ONDERWIJS

EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Secundair onderwijs in Vlaanderen

Evolutie leerlingenaantallen in Vlaanderen
gewoon secundair onderwijs, 2005-2015
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Leerlingenaantallen in 2de en 3de graad
secundair onderwijs in Vlaanderen
naar onderwijsvorm, in absolute cijfers, 2014-2015
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Leerlingenaantallen in 2de en 3de graad
secundair onderwijs in Vlaanderen
naar onderwijsvorm, in percentages, 2014-2015
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Bron: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming
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EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Leerlingenaantallen in TSO / BSO

2010
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Leerlingenaantallen BSO/TSO - harde sector

Evolutie % (2010-2015)
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Leerlingenaantallen BSO/TSO - zachte sector

Evolutie % (2010-2015)

2015
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Bron: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming
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ONDERWIJS

EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Leerlingenaantallen in 3de graad TSO / BSO
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Leerlingenaantallen 3de graad BSO/TSO
zachte sector
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Bron: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming
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EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

West-Vlaamse vertegenwoordiging in TSO / BSO

Bron: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming
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EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Schoolbevolking in TSO / BSO

Bron: Vlaamse Overheid, Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
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EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Schoolbevolking in TSO / BSO

Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs,
naar onderwijsvorm en naar geslacht, 2013-2014
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Schoolbevolking West-Vlaanderen, 2de & 3de graad secundair
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Bron: http://aps.vlaanderen.be, 2015
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ONDERWIJS

EVOLUTIE LEERLINGENAANTALLEN

Schoolbevolking in TSO / BSO

Bron: www.vub.ac.be/TOR/publication/de-instroom-in-het-hoger-onderwijs-van-vlaanderen-een-beschrijving-van-de-huidige-instroompopulatie-en-een-analyse-van-de-overgang-van-secundair-onderwijsnaar-hoger-onderwijs/
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STEM

Om STEM onder de aandacht te brengen, slaat de overheid de handen in elkaar met de onderwijs- en opleidingspartners, de sectoren, de sociale partners, de
bedrijven, het middenveld en de media. Dat vermijdt versnippering en stimuleert samenwerking en kennisoverdracht. Om regelmatig te overleggen en gezamenlijke acties op het getouw te zetten, zijn een STEM-platform en -stuurgroep opgericht. Het STEM-platform brengt experten samen uit het bedrijfsleven, de communicatiewereld, het hoger onderwijs en de onderzoeksinstellingen. Het platform geeft de overheid onafhankelijk beleidsadvies. De STEM-stuurgroep zet dat advies
vervolgens om in concrete initiatieven en beslissingen.

WAAROM KIEZEN VOOR STEM?
VEEL VRAAG NAAR TECHNICI, WETENSCHAPPERS EN ONDERZOEKERS
We staan als samenleving voor heel wat uitdagingen. Energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing... Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen
nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen. STEM-beroepen zijn dan ook beroepen van de toekomst.
Het gaat er natuurlijk niet zomaar om dat er ‘meer’ technici, wetenschappers en onderzoekers zijn: het gaat erom vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Er is
immers veel meer vraag dan aanbod. In absolute aantallen behoren technicus, informaticus, onderhoudsmechanicien, electricien en ingenieur tot de belangrijkste
knelpuntberoepen van Vlaanderen.

TE WEINIG STEM-STUDENTEN
De voorbije tien jaar is het aantal STEM-diploma’s in absolute cijfers wel gestegen, omdat meer jongeren hoger onderwijs volgen. Relatief gezien verliezen de
STEM-opleidingen echter terrein. De vraag naar technici, wetenschappers en onderzoekers zal dus ook de komende jaren aanhouden. Het gaat om een structureel
tekort dat steeds meer als een economische handicap wordt ervaren.

NIEUWE INDUSTRIE HEEFT MEER STEM NODIG
De Vlaamse industrie transformeert zich steeds meer richting innovatie. Hiervoor zijn technologisch, technisch en wetenschappelijk geschoolden meer dan ooit
nodig. De Vlaamse regering ondersteunt deze evolutie met het Nieuw Industrieel Beleid.
Wie kiest voor een technische, technologische of wetenschappelijke opleiding kiest voor een diploma waarnaar veel vraag is. Veel jongeren krijgen zelfs al jobaanbiedingen tijdens hun opleiding.
Bron: Stem af op de toekomst, Dept. Onderwijs en Vorming, 2014
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HOE WIL HET STEM-ACTIEPLAN DE UITDAGING
AANPAKKEN?
STEM IN HET ONDERWIJS
In het vierde en vijfde leerjaar van het basisonderwijs is er expliciet aandacht nodig voor wetenschap, techniek en technologie. Het vak wereldoriëntatie
wordt in het masterplan daarom opgesplitst in ‘wetenschap en techniek’ en ‘mens en samenleving’.
In het secundair onderwijs krijgen best alle leerlingen les over techniek en technologie. Ook de jongeren in niet-technische richtingen. STEM-competenties
worden in het bedrijfsleven en in onze maatschappij alsmaar belangrijker. Een goede basis is daarom voor iedereen van belang.
STIMULANSEN
Wie kan er beter jongeren en hun leerkrachten warm maken voor techniek, technologie en wetenschappen dan de mensen die er elke dag gepassioneerd
mee bezig zijn in hun job?
• STEM-coaches, vrijwillige experten uit de bedrijfswereld, komen tot 2020 langs bij de juffen en meesters van het vijfde en zesde leerjaar om hen te
helpen kinderen op een boeiende en creatieve manier te laten kennismaken met wetenschappen, technologie en techniek.
• STEM-gastdocenten, ervaren technologen, techniekers en wetenschappers, geven in een basisschool of secundaire school en in de lerarenopleiding
vrijwillig gastles over één specifiek thema en proberen zo hun passie over te brengen op de leerlingen.

STEM IN STUDIE- EN LOOPBAANKEUZE
Ouders zijn spilfiguren in de studie- en beroepskeuze van jongeren. Daarnaast zijn de leerkrachten die hun vak met passie overbrengen vaak degenen die de
vonk doen overslaan. Leraren spelen een cruciale rol in het stimuleren van de interesses van jongeren en het ondersteunen van hun studie- en beroepskeuze.
Rolmodellen zijn een belangrijke factor bij het overbrengen van een boodschap. STEM-rolmodellen – mannen en vrouwen – kunnen anderen inspireren en
hen motiveren om hun studie en loopbaan in dezelfde richting te sturen. Ook leerlingen zelf kunnen ambassadeur worden voor STEM en hun leeftijdsgenoten hun eigen passie voor STEM bijbrengen.
De Vlaamse Scholierenkoepel organiseert individuele gesprekken en groepsgesprekken om dat na te gaan of jongeren genoeg informatie krijgen over
STEM-studies en –loopbanen en detecteert of deze informatie hen écht warm maakt voor een STEM-job.

STEM IN DE SAMENLEVING
Er bestaat reeds een veelheid aan initiatieven die kinderen in hun vrije tijd aanspreken rond technologie, IT en techniek. Om dit kwalitatieve aanbod duidelijk in kaart te brengen, is er nood aan structuur en zichtbaarheid. Die komt er met de STEM-academies, zodat ouders en jongeren ook makkelijk te weten
kunnen komen wat er in hun buurt wordt georganiseerd.
Er is nood aan een STEM-pact met de bedrijfswereld waarin een gezamenlijke strategie wordt uitgestippeld om STEM- studierichtingen en -loopbanen aantrekkelijker te maken. Veel bedrijven staan te trappelen om in een STEM-verband samen te werken. Het Departement Werk denkt daartoe een intersectorale
STEM-strategie uit. Bedrijven kunnen hun deuren openstellen voor leerlingen en leerkrachten.
Bron: Stem af op de toekomst, Dept. Onderwijs en Vorming, 2014
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STEM IN CIJFERS (2015)
Algemeen zien we dat in de tweede graad van het secundair onderwijs het aandeel STEM-leerlingen lichtjes is gestegen (tot 34%), in de derde graad blijft het
aandeel status quo (43%). Steeds meer meisjes kiezen voor een STEM-richting: in de tweede graad bijna 24% en in de derde graad bijna 30%, een opmerkelijke
verbetering ten opzichte van 2011.
In ASO zijn er voldoende leerlingen die in STEM-richtingen instromen. Ook hier noteren we een stijging van het aantal leerlingen: 30% in de tweede graad en 52%
in de derde graad. Het aandeel meisjes in STEM - richtingen stijgt in de tweede graad boven de 45% en in de derde graad boven de 48%. Hiermee komen we al
veel hoger uit dan de tegen 2020 gevraagde 33,33% door het Platform.
In de 2 de graad TSO stijgt de instroom van STEM-leerlingen en neemt ook hun aandeel toe (idem voor het percentage meisjes). Dit gaat in tegen de globaal
dalende trend binnen TSO.
In de 3de graad TSO blijft het aandeel STEM-leerlingen stabiel. Het aandeel meisjes neemt jaar na jaar toe tot, maar blijft laag: 15,83%.
In BSO is de instroom aan leerlingen in STEM-richtingen stabiel of dalend. We merken tevens dat het aandeel meisjes in STEM binnen BSO laag blijft.
De doorstroom van jongeren met een STEM-diploma secundair onderwijs naar een STEM-richting in het hoger onderwijs is gestegen tot 43,22% voor het academiejaar 2013-2014. We slagen er steeds beter in om leerlingen die in het secundair onderwijs voor een STEM-richting kiezen ook in het hoger onderwijs binnen
STEM te houden.
Bron: www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/04-15-wetenschappen-technologie.htm
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BIJSTURING VAN STEM
In zijn Advies over het ontwerp van STEM van 22 oktober 2015 blijkt dat de Vlaamse Onderwijsraad opgezet is met de STEM-dynamiek die zich voordoet, heel veel
scholen bieden STEM aan, maar toch stelt de Vlor ook vast dat een gedegen en gedragen STEM-didactiek dreigt verloren te gaan.
• STEM slaat vooral aan bij goed geïnformeerde ouders en mikt vaak op cognitief sterke leerlingen en zodoende dreigt STEM voorbij te gaan aan de visie dat
STEM in onderwijs voor alle leerlingen is bedoeld en er ook voor iedereen moet zijn.
• De Vlor stelt de noodzaak vast om te stroomlijnen in de wildgroei aan STEM-initiatieven. Het is voor ouders en leerlingen niet eenvoudig om in het zeer
gevarieerde aanbod hun weg te vinden.

SUGGESTIES TOT BIJSTURING
1.

Het STEM-kader wil een beschrijving en verduidelijking zijn van wat onder STEM wordt verstaan. De taal moet begrijpelijk zijn voor leraren en scholen, de
inhoud van het kader moet ondubbelzinnig en helder zijn en eenvoudig worden geformuleerd. Ouderkoepels willen hun rol opnemen om het vakjargon voor
ouders te vertalen, maar hebben nood aan ondersteuning.

2.

De T van STEM verwijst in het kader soms naar ‘techniek en technologie’; op andere plaatsen staat er ‘techniek’, nog elders ‘technologie’. De Vlor vraagt om
consequent te kiezen voor techniek, zoals dat wordt aanbevolen in TOS21.

3.

Het kader zet zowel in op ‘STEM-geletterdheid’ als op ‘STEM-specialisatie’. Hoe beide begrippen in de praktijk moeten toegepast worden in de organisatie
van het onderwijs, staat nog niet helemaal vast.
Voor de Vlor moet STEM-geletterdheid een doel zijn voor alle leerlingen van alle niveaus. De raad formuleert daarom enkele aanvullingen bij de definitie:
• Ook praktijkgerichte competenties moeten een meer nadrukkelijke plaats krijgen binnen STEM-geletterdheid.
• De definitie geeft de indruk dat STEM-geletterdheid hoog gegrepen is. Toch moet al in het basisonderwijs aan de STEM-geletterdheid worden
gewerkt. De Vlor wil hierbij benadrukken dat niet elk individueel kind al deze aspecten van STEM-geletterdheid volledig moet beheersen; de nadruk
mag ook hier liggen op co-creatie en teamwerk.
Verder formuleert de Vlor enkele bedenkingen bij STEM-specialisatie:
• STEM-specialisatie is pas aan de orde vanaf de tweede graad secundair onderwijs. Die moet dan mogelijk zijn voor alle leerlingen, in ASO, BSO, TSO
en KSO, STEM-specialisatie is er niet enkel voor cognitief sterke leerlingen.
• In de eerste graad wordt best niet gesproken over “specialisatie”. Een betere term is differentiatie in het aanbod. Men werkt het best aan STEM op
een brede, transversale, gedifferentieerde manier, aangepast aan het niveau van de leerlingen, met als doel de leerlingen warm te maken om te
kiezen voor een STEM-gerichte (school)loopbaan.

4.

Een van de doelstellingen van het STEM-actieplan 2012-20205 is het versterken van leraren, opleiders en begeleiders. Enerzijds wordt in het STEM-kader heel wat verwacht van leraren maar hierbij wordt niet vermeld hoe leraren hierin zullen versterkt worden. Anderzijds wordt bij de uitwerking van de
STEM-didactiek voor het basisonderwijs ingezet op de attitude en de rol van de leraar en op de professionalisering van leraren via leergemeenschappen
binnen en buiten de school. De Vlor vraagt dat de professionalisering van leraren expliciet in het STEM-kader wordt opgenomen.

5.

De aandacht voor de lerende netwerken is een sterk argument in de communicatie naar leerkrachten over het kader. Leerkrachten worden gestimuleerd om
aan STEM te doen; samenwerken in lerende netwerken kan houvast bieden. Anderzijds vindt de Vlor dat de essentie van het kader verwoord zit in de tien
STEM-dimensies. De lerende netwerken zijn ondersteunend. De lerende netwerken zijn bottom-up gegroeid. De Vlor vraagt om de dynamiek die nu leeft te
koesteren, en niet over te gaan tot verregaande formalisering.

6.

Het kader noemt de STEM-academies uitdrukkelijk wanneer het gaat om aansluiting en samenwerking met STEM-opportuniteiten buiten de school. Vandaag
staat niets garant voor de kwaliteit van deze STEM-academies. De Vlor vraagt dan ook om niet naar het ene model van de STEM-academies te verwijzen, maar
naar àlle vormen van samenwerking met STEM-initiatieven buiten onderwijs.

Bron: Advies over het ontwerp van STEM-kader, Vlor, 22 oktober 2015
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RSZ-TEWERKSTELLINGSCIJFERS

BELGIE
De licht positieve trend van de tewerkstelling van 2014 zet zich door in de eerste helft van 2015. Ten opzichte van het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, is
de loontrekkende tewerkstelling in het tweede kwartaal 2015 licht toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+ 0,9%) als in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (+0,4%).
Globaal blijft het beeld van een gedeeltelijk aantrekkende arbeidsmarkt. De krimp van de tewerkstelling in de secundaire sector (Industrie en Bouw) blijft op
hetzelfde peil van voorgaande kwartalen (-2% in arbeidsplaatsen). De positieve trend op de arbeidsmarkt komt er vooral onder impuls van de “Commerciële
dienstverlening” (+2% in arbeidsplaatsen, +1,5% in arbeidsvolume). De groei van de “Niet-commerciële dienstverlening” (+1,2% in arbeidsplaatsen, +0,5% in
arbeidsvolume) wordt getemperd door de inkrimping van de overheidsbudgetten (o.a. openbaar bestuur). Ook de groei van de tewerkstelling van uitzendkrachten
blijft aanhouden (+10% in arbeidsplaatsen en arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het tweede kwartaal 2015).
De wijzigingen in de regels met betrekking tot tijdskrediet vanaf 2015 hebben geleid tot een piek in het aantal aanvragen eind 2014 (10) en dit vooral bij oudere
werknemers. Dit leidt tot een sterke toename van het aantal werknemers die 4/5de werken, en dit zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze stijging doet zich voor in
zowat alle sectoren.
De trend van de tewerkstelling in de industrie blijft nog steeds negatief (-2,0% in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume), maar de negatieve evolutie is nu grote
mate toe te schrijven aan de sector “Vervaardiging van transportmiddelen”. In de meeste andere sectoren daalt de tewerkstelling minder snel dan voorgaande
kwartalen, de farmaceutische nijverheid blijft sterk groeien en het aantal dagen economische werkloosheid neemt af.
De tewerkstelling in de bouwnijverheid blijft sterk achteruitgaan (-2,3% in arbeidsplaatsen en -2,1% in arbeidsvolume). In de commerciële dienstverlening is er
een toename van de tewerkstelling ten opzichte van het tweede kwartaal 2014 (+2% in arbeidsplaatsen, +1,5% in arbeidsvolume). Dat is vooral het resultaat van
een forse groei in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten, onder meer onder invloed van het sterke herstel in de uitzendsector. Maar
ook in de sectoren “Handel”, “Vervoer en opslag”, “Horeca” en “Informatie en communicatie” is er een beperkte groei. De daling van de tewerkstelling in de sector
“Financiële activiteiten” in arbeidsplaatsen is quasi stilgevallen.
In de niet-commerciële dienstverlening wordt een groei van ongeveer 1,2% in arbeidsplaatsen ten opzichte van het tweede kwartaal 2014 opgetekend. Dat is vooral te danken aan het onderwijs (+1,5%) en de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+2,3%). De tewerkstellingsevolutie in de sector openbaar
bestuur is immers sterk negatief (-2 %).
Het tweede kwartaal 2015 bevestigt de opleving van de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid. Eind juni 2015 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen bij de
uitzendarbeid geteld dan eind juni 2014 (+10,5% arbeiders, +11% bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het tweede kwartaal 2015
was fors hoger dan in het tweede kwartaal 2014 (+10,5% bij de arbeiders en +8% bij de bedienden).
De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis
gemeten in arbeidsvolume van ongeveer 2,5%.
Bron: http://www.rsz.fgov.be
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Bron: http://www.rsz.fgov.be
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Bron: http://www.rsz.fgov.be
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RESOC EN SERR

GLOBALE TENDENSEN IN WEST-VLAANDEREN
Hoewel de verschillende RESOC-regio’s binnen de provincie zich in hun streekpact engageren om elk hun regio-specifieke problemen aan te pakken in de komende jaren, duiken er toch enkele gemeenschappelijke thema’s op die in elk van de streekpacten aan bod komen. Gezien de recente ontwikkelingen binnen deze
organisaties, kan RTC ook hier hefbomen creëren en meehelpen in het realiseren van hun oorspronkelijke plannen rond onderwijs en arbeidsmarkt. Hieronder
een greep uit hun streekpacten:
Het hervormen van de scholengemeenschappen door:
• regionale clusters van beroeps- en technische scholen op te starten,
• open kenniscentra op te starten in functie van een betere interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Het beter aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt door:
• de samenwerking tussen (technische) kennis- en onderwijscentra en bedrijfsleven te stimuleren,
• partnerschappen tussen ondernemingen en relevante arbeidsmarktactoren (sociale partners, onderwijs, VDAB, lokale besturen) uit te werken,
• het technisch onderwijs meer te betrekken bij de evoluties op de werkvloer.
Het aanpakken van de dalende instroom in technisch of beroepsonderwijs door jongeren te stimuleren om een beroepsgerichte of technische opleiding te volgen
en zodoende de uitstroom aan technisch geschoolden op te krikken. Het versterken van toekomstgerichte, kwalitatief hoogstaande opleidingen in technisch en
hoger onderwijs.
Het stimuleren van tewerkstelling van en jobcreatie voor kwetsbare doelgroepen, i.e. jongeren en laaggeschoolden.
Het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom aan jongeren op de arbeidsmarkt en het voorzien in trajectbegeleiding voor werkzoekenden en/of werkplekleren om vereiste kwalificaties te bekomen.
Het uitwerken van een studentvriendelijke regio, dat regionaal talent (van laaggeschoold tot high potential) aantrekt en vasthoudt. Het in de spotlight zetten van
nieuwe sectoren om technisch geschoolde jongeren aan te trekken. Het sterker focussen op onderzoek en ontwikkeling.
Het promoten van
• het hoger onderwijsaanbod en de kwaliteiten van technisch en beroepsonderwijs,
• de provincie als creatieve maakindustrie.
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DEFINITIE
Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor de vacatures opvallend moeilijker ingevuld geraken. Maar niet alle vacatures voor knelpuntberoepen worden even
moeilijk ingevuld. Een vacature voor een knelpuntberoep is dan ook niet hetzelfde als een knelpuntvacature.
Belangrijk is toch dat 75,1% van de afgehandelde vacatures voor knelpuntberoepen uiteindelijk ingevuld geraakt. Dit is een afname ten opzichte van het vervullingspercentage voor de knelpuntberoepen van vorig jaar (77,3%).
Het knelpuntkarakter van een beroep kan veroorzaakt worden door:
1. een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten
• het beroep wordt niet meer aangeleerd: het betreft uitzonderingen;
• te weinig uitstroom uit bepaalde studierichtingen;
• er is een tekort aan arbeidskrachten voor een bepaald beroep;
• de deeltijds werkenden zijn niet beschikbaar voor een voltijdse job.
2.

een kwalitatief tekort aan arbeidskrachten
• er zijn voldoende werkzoekenden, maar er is een tekort aan vakbekwame;
• er zijn voldoende werkzoekenden, maar er is een tekort aan mensen met ervaring of met bijkomende specifieke kennis (bijv. van bepaalde technieken
of machines) of met bepaalde eigenschappen (bijv. kennis techniek + commerciële vaardigheden, zelfstandig kunnen werken, nauwgezet kunnen
werken, leiding kunnen geven, communicatieve vaardigheden).

3.

de werkomstandigheden:
• laag loon, ongezond of zwaar werk, veel stress, ongunstige tijdsregeling (weekendwerk, avondwerk, deeltijds of gesplitste diensten);
• statuut van zelfstandige.

Bron: Knelpuntberoepen - Kansenberoepen, VDAB Studiedienst, 2015
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TECHNISCH TALENT BLIJFT HET GROOTSTE TEKORT
De knelpuntenlijst 2015 verschilt op enkele punten van die van 2014. Zo verdwijnen een aantal bouwberoepen (metselaar, wegenwerker). Ook leerkrachten zijn
van de knelpuntenlijst verdwenen. Hoewel het rekruteren van leerkrachten voor sommige vakken en in sommige regio’s moeilijk blijft verlopen. Zeker in Limburg
zijn er nog leerkrachten die niet duurzaam aan de slag raken.
Nieuw op de lijst is o.a. de arts met specialisaties geriater, neuroloog, urgentiearts en kinderarts. Een tweede nieuw knelpuntberoep is opticien. Structureel blijft
de lijst echter 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, technici, tekenaars, ingenieurs acuut.
Onderstaande tabel somt de voornaamste knelpuntberoepen (in beroepenclusters) op. Enkel beroepenclusters waarvoor de VDAB in 2014 meer dan 500 jobs
ontving werden in deze opsomming meegenomen.

OORZAAK
BEROEPENCLUSTER

KWANTITATIEF

KWALITATIEF

Ingenieur

1

2

Verpleegkundige

1

Gekwalificeerd verzorgende

1

2

Technisch tekenaar

1

2

Bouwtechnicus

1

2

2

Boekhouder

1

Opvoeder

1

Begeleider kinderopvang

1

Informaticus

1

Management assistant

2

1

2
1

Medewerker callcenter

1

Technisch-administratief bediende
Bediende expeditie

OMSTANDIGHEDEN

1
1

Vertegenwoordiger

2

2

1

1

Autobus- en autocarbestuurder

1

2

2

Vrachtwagenbestuurder

1

2

2

Insteller-bediener werktuigmachines

1

2

Onderhoudsmechanicien machines

1

Installateur sanitair en cv

1

Lasser

2
1

Elektricien

1

2

Technicus-installateur data en telecom

1

2

Schrijnwerker/meubelmaker

1

Dakdekker

1

Productie-operator voeding

1

Slager

1

Kok

1

1
1

2

2

Kelner

1

1

Schoonmaker

1

1

Kapper

1

2

De voornaamste oorzaak van het knelpunt werd aangegeven met het cijfer 1; de tweede voornaamste oorzaak kreeg het cijfer 2, enz.
Indien beroepen binnen één cluster verschillende knelpuntoorzaken hebben, is het mogelijk dat het nummer 1 in verschillende kolommen werd geplaatst.
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BOUW
Bouwtechnici
Vacatures voor technicus studiebureau bouw mikken op hooggeschoolde technische profielen. Deze zijn moeilijk te vinden doordat te weinig jongeren kiezen voor
een technische richting.
Calculator bouw is een kwantitatief en kwalitatief knelpunt. Voor dit beroep worden meestal professionele bachelors uit een technische richting gevraagd, en dan
nog liefst met ervaring, en deze zijn schaars.
De moeilijke invulling van vacatures voor conducteurs bouwwerken en werfleiders is eveneens gebaseerd op het tekort aan ervaren technisch geschoolden.
Net als bij de andere technische profielen verderop in het dossier blijkt dat veel van de technische functies behoren tot de statistisch zwaarste knelpuntberoepen
die de VDAB heeft afgebakend (op basis van o.a. aantal vacatures, invullingsgraad, spanningsindicator: zie methodologie). Het gebrek aan technici vormt wellicht
het zwaarste knelpunt op onze arbeidsmarkt.

Bouwarbeiders ruwbouw
Daktimmerman is een knelpunt omwille van de arbeidsomstandigheden. De instroom van afgestudeerden uit de derde graad secundair technisch onderwijs
is niet zo groot, maar de VDAB-opleidingen, eventueel in combinatie met een Individuele Beroepsopleiding (IBO), milderen de krappe situatie. Er zijn niet veel
ervaren daktimmerlui, maar wel genoeg kandidaten die het willen leren. De arbeidsomstandigheden kunnen echter wel zwaar zijn. Ook bij koud en nat weer moet
men het dak op.
Natuursteenbewerker is een studierichting die slechts in één school wordt aangeboden. Het werkplekleren als alternatief kent slechts een beperkt succes doordat
de werkgevers moeilijk geschikte kandidaten vinden. Dat komt onder andere doordat natuursteenbewerker een fysiek zwaar beroep is. Werkgevers milderen het
knelpunt door werk uit te besteden aan buitenlandse zagerijen en door het inschakelen van buitenlandse werknemers.

Bouwarbeiders afwerking
Monteur van interieurinrichtingen, buitenschrijnwerker, binnenschrijnwerker en werkplaatsschrijnwerker vormen kwalitatieve knelpunten. Het gebrek aan ervaring, specifieke kwalificaties en kennis van nieuwe technieken en technologieën (met dure machines) maken dat niet alle afgestudeerden in de houtopleidingen
opgepikt worden door de sector. Voor oudere werknemers geldt dan weer dat de kennis van nieuwe machines vaak ontbreekt. Duaal leren, werkplekleren en IBO
kunnen er voor zorgen dat geïnteresseerden beter opgeleid zijn in functie van de arbeidsmarkt. Voor de monteurs vormen de randvoorwaarden (talenkennis, verzorgd voorkomen, proper en nauwkeurig werken tegen een hoog tempo,…) een extra moeilijkheid bij het invullen van de vacatures. Voor de buitenschrijnwerkers
vormen de arbeidsvoorwaarden zoals werken op verplaatsing, in gebouwen die vaak niet water- en winddicht zijn, een extra hindernis.
Glaswerker is een kwantitatief knelpunt. De werkgevers zoeken kandidaten met een technische vooropleiding zoals schrijnwerkerij of metaalbewerking. Een
specifieke schoolse opleiding bestaat er niet voor dit beroep.

Installateurs en elektriciens bouw
Residentieel elektrotechnisch installateur is een kwalitatief knelpunt, omwille van de technologische evolutie. De integratie van domotica, beveiliging en hernieuwbare energiebronnen zijn daar de exponenten van. In deze sector werken veel kleine
zelfstandigen, waarbij van het personeel een brede inzetbaarheid en kennis van alle verschillende technologieën wordt Verwacht.
De doorbraak en de integratie van mobiele telefonie, digitale televisie en internet deed de vraag naar installateurs van datacommunicatienetwerken groeien en
creëerde zo een kwantitatief en kwalitatief knelpunt.
Brandertechnicus, monteur van centrale verwarmingsinstallaties en sanitair installateur zijn alle drie kwantitatieve knelpuntberoepen doordat de schoolse
uitstroom geen gelijke tred houdt met de vraag naar deze technische profielen. De evolutie naar steeds meer geavanceerde verwarmingssystemen en sanitaire
installaties verhoogt bovendien de kwalitatieve eisen. De schoolse opleidingen situeren zich op het BSO-niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad hoger is. Voor het
onderhoud van branders zijn specifieke attesten vereist.
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INDUSTRIE
Medewerker onderzoek en ontwikkeling in de industrie
De medewerker onderzoek en ontwikkeling in de industrie ontwikkelt en voltooit nieuwe producten of nieuwe technologieën. Hij past bestaande producten
aan met het oog op commerciële ontwikkeling en industriële innovatie. Voor dit beroep wordt dikwijls een ingenieursdiploma gevraagd. Ingenieurs zijn schaars.
Medewerker onderzoek en ontwikkeling in de industrie is dan ook een kwantitatief knelpunt.

Technici proces en productie
Technici zijn vaak hardnekkige kwantitatieve knelpunten door de te kleine instroom van afgestudeerden. De campagnes om techniek en wetenschappen te promoten en jongeren naar het technisch onderwijs te loodsen blijven noodzakelijk. Naast een kwantitatief is er ook een kwalitatief probleem. Een technicus moet een
ruime bagage hebben inclusief niet technische competenties.

Tekenaar
De moeilijke invulling van vacatures voor tekenaars heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve oorzaken.
Het kwantitatieve tekort gaat terug op het te kleine aantal studenten in technische richtingen. Er bestaan immers zeer weinig specifieke opleidingen voor tekenaars
waardoor er ook hiervoor in de pool van technisch afgestudeerden gerekruteerd wordt, waar het tekenen en werken met de benodigde software wel is opgenomen in de opleiding. In tweede orde zijn kwalitatieve aspecten verantwoordelijk voor het knelpunt. Werkgevers wensen sollicitanten met ervaring en kennis van
specifieke CAD-CAM-pakketten. De kwalitatieve eisen zijn vooral hoog voor ontwerptekenaars, waar vaker gemikt wordt op ingenieurs.

Lassers
Het knelpuntkarakter van gespecialiseerde halfautomaatlassers en TIG-lassers baseert zich op een reeks kwalitatieve eisen zoals het kennen van verschillende
lasprocessen, het bezitten van specifieke certificaten en het kunnen lezen van gedetailleerde plannen. Ervaring wordt fel gewaardeerd.

Operatoren chemie en kunststoffen
Operator in de petrochemie en de chemie is een kwantitatief knelpunt met een zwaartepunt in Antwerpen (en in mindere mate in de andere chemische clusters in
Oost-Vlaanderen, Genk en Tessenderlo). Het basisprobleem in deze sector is de te kleine instroom vanuit het onderwijs (vaak is het niveau van de TSO-studenten
onvoldoende voor de sector en is er een 7e jaar of zelfs bachelorniveau vereist). De krapte wordt de volgende jaren acuter door de vergrijzing. Om de tekorten te
milderen zet de sector in op zowel retentie, kennisoverdracht naar jongeren via peterschapsformules, wervingsacties voor het chemieonderwijs als op het aantrekken van buitenlandse werknemers. Aan de basis van deze knelpunten liggen ook kwalitatieve oorzaken zoals een goede technische bagage en een oplossingsgerichte instelling. Ervaring is zeer belangrijk, gewoonlijk draait men eerst mee in buitenposten voordat met controlefuncties opneemt. Naar arbeidsomstandigheden
wordt er vaak gewerkt in een volcontinu ploegensysteem (24/7).
Een productiemedewerker kunststofverwerking bedient één of meerdere machines voor spuitgieten, extrusie of thermovormgeving. De moeilijke invulling van
vacatures gaat terug op de te geringe aantrekkingskracht van technische beroepen bij jongeren. De correcte instelling van machines en het uitvoeren van kwaliteitscontroles van de afgewerkte producten stellen hoge kwalitatieve eisen aan de operatoren.
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ELEKTRO-MECHANICA
Technici elektromechanica
Technici zijn kwantitatieve knelpunten door een tekort aan technisch geschoolde kandidaten. Ook op kwalitatief vlak zijn er lacunes, onder andere door de combinatie van vakkennis betreffende mechanica, elektriciteit, IT en automatisering. Er is bij alle technici een evolutie naar meer complexiteit.
Net als bij de vorige groep technische profielen blijkt ook hier ongeveer de helft van de functies op de lijst van ‘de statistisch zwaarste knelpunten’ te staan. Er is
al geruime tijd een tekort aan technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt. Een tekort dat ook de komende jaren een steeds terugkomende vaststelling zal
zijn. Zolang we er niet in slagen om wetenschap, techniek en wiskunde nog meer populair te maken bij jongeren en hun ouders, zullen de technische beroepen de
knelpuntenlijst blijven domineren.

Monteurs en installateurs elektrotechniek
Deze beroepen zijn kwantitatieve knelpuntberoepen om de gekende reden: er is te weinig instroom vanuit het technisch onderwijs. Installateurs en monteurs
moeten behalve specifieke vakkennis inzake elektriciteit en elektromechanica ook kunnen planlezen, instructies opvolgen en de veiligheidsregels respecteren.

AUTO
Technicus van voertuigen
De technicus van voertuigen is een kwantitatief en kwalitatief knelpunt. Kwantitatief doordat scholieren te weinig kiezen voor techniek, kwalitatief door de hogere
moeilijkheidsgraad. De integratie van ABS, airco, GPS en de elektronische diagnosestelling verhogen de diploma-eisen tot het bachelor-niveau.
Ook voor zwaar vervoer en autobussen is er een tekort aan technici. Bovendien zijn de technici hier vaak ook reservechauffeur, of gaan ze bijvoorbeeld naar de
technische controle met de voertuigen. Ze moeten dus naast de technische kennis ook het juiste rijbewijs en het attest van vakbekwaamheid bezitten.

Mechanicien van voertuigen
Onderhoudsmecaniciens van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, bedrijfs- of vrachtwagens en werf-, landbouw- en hefmachines zijn allemaal knelpunten. De geringe belangstelling van jongeren voor technische beroepen is de boosdoener. De instroom vanuit onderwijs voor onderhoudsmecaniciens van
personenwagens is naar aantallen nog wel voldoende, voor onderhoudsmecaniciens van vrachtwagens is dit al heel wat minder en voor onderhoudsmecaniciens
van landbouwvoertuigen zijn er slechts enkele landbouwscholen die een opleiding aanbieden, waardoor de instroom erg laag is.
Bij de onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens situeert het probleem zich zowel bij het aantal werkzoekenden, de kwalitatieve vereisten als de
arbeidsomstandigheden. Er zijn te weinig leerlingen die kiezen voor de optie vrachtwagen. Daarnaast stijgen de kwalitatieve eisen door de evoluties inzake remsystemen, motormanagement en elektronica en het gebruik van diagnose- en controletoestellen. Vaak is de kennis van pneumatica en hydraulica essentieel. De
arbeidsomstandigheden bemoeilijken bovendien de invulling van de vacatures: mecaniciens moeten vaak werken op atypische tijden - wanneer de vrachtwagens
niet rijden - zoals op zaterdag en ’s avonds.
De situatie voor de technieker van werf-, landbouw- en hefmachines is vergelijkbaar aan voorgaande. De instroom vanuit onderwijs is hier nog lager, en bovendien
moet de onderhoudstechnieker hydraulica en pneumatica kennen. Vaak wordt er in de grote bedrijven zelf opleiding georganiseerd, met eigen opleidingscentra.
Daarenboven zijn het zware beroepen.
Servicetechniekers werken soms buiten in moeilijke omstandigheden en het werk is fysiek lastig onder andere als zware onderdelen moeten getild worden. De
tijdsdruk is hoog gezien technische pannes zo vlug mogelijk moeten verholpen worden.
Ondanks de instroom vanuit onderwijs is onderhoudsmecanicien van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen een kwalitatief knelpunt. In het secundair
onderwijs (BSO of TSO opleiding derde graad) worden niet altijd de juiste competenties verworven. Bovendien zijn er in de garage van de toekomst andere competenties nodig omdat de nadruk verschuift naar diagnose (inclusief het gebruik van PC en ICT) en klantencontact. Ook op technisch vlak veranderen de vereisten
met de integratie van elektronica.
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HOUT
Technicus meubels en hout
De technicus meubels en hout maakt ontwerpen productieklaar en organiseert de productie. Het 7e jaar TSO en de bacheloropleiding leiden toe naar dit beroep.
De bacheloropleiding wordt enkel in Gent aangeboden. Net zoals andere technici zijn dit schaarse profielen. Kennis van het productieproces, CAD-software en
kwaliteitsnormen zijn de kwalitatieve vereisten.

ONDERHOUDSMECHANICIEN WERKTUIGEN EN INSTALLATIES
Onderhoudsmechanicien
Een onderhoudsmecanicien staat in voor de goede werking van het mechanisch gedeelte van werktuigen, installaties en traditioneel of geautomatiseerd productiemateriaal. Onderhoudsmecanicien is een jaarlijks terugkerend knelpunt dat volgt uit de geringe belangstelling van jongeren voor technische beroepen. Naast de
technische kennis zijn ook een aantal soft skills belangrijk: leergierig zijn, zowel zelfstandig als in team kunnen werken, probleemoplossend en analytisch denken,…

CONCLUSIE
Er zijn al een tijdje grote tekorten op de (West-)Vlaamse arbeidsmarkt. Deze zullen door de demografische ontwikkelingen nog groter worden. De stevige industriële onderbouw van de West-Vlaamse economie wordt bedreigd door een tekort aan technische profielen.
De Knelpuntberoepenanalyse uitgevoerd door VDAB schuift duidelijk naar voor dat een van de belangrijkste problemen in de knelpuntenprobematiek het tekort
aan technisch geschoolden, zowel uit het secundair als uit het hoger onderwijs blijft: te weinig jongeren kiezen voor een opleiding in deze richtingen. Ondanks
inspanningen om jongeren warm te maken voor een technische opleiding blijven er hardnekkige vooroordelen bestaan over de technische richtingen in het secundair onderwijs en is er nog steeds geen sprake van hogere leerlingenaantallen in veel van de interessantere technische opleidingen. Voor de meeste van deze
opleidingen blijft het aantal leerlingen zelfs dalen. Het tekort aan leerlingen uit het technisch onderwijs vertaalt zich vooral in een gebrek aan technisch leidinggevenden en diverse technici.
Sommige beroepen komen uit sectoren die de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan. Toch blijft er een behoefte aan nieuwe werkkrachten, onder andere door
de vergrijzing en de bijhorende vervangingsvraag. Werkgevers hebben echter problemen om geschoolde arbeidskrachten te vinden omdat er weinig of geen
opleidingsmogelijkheden (meer) zijn.
Bron: Knelpuntberoepen - Kansenberoepen, VDAB Studiedienst, 2015
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DEFINITIE
In zijn schoolverlatersrapport volgt VDAB de schoolverlaters die na het school- of academiejaar 2012-2013 de school verlieten een jaar
lang op tot einde juni 2014.
Aan de hand van de meest recente studie over schoolverlaters, uitgevoerd door VDAB, kunnen we nagaan in welke mate schoolverlaters
in West-Vlaanderen andere studieniveaus en/of andere opleidingen gaan volgen in vergelijking met schoolverlaters in Vlaanderen. De
studie laat bovendien toe om het aandeel schoolverlaters in STEM-opleidingen te gaan bekijken. Door de Vlaamse Regering werd een
actieplan opgesteld voor het stimuleren van loopbanen in deze richtingen. De voornaamste doelstelling van het actieplan is het verhogen van de uitstroom in STEM-richtingen uit het onderwijs.

ALGEMEEN
Jongeren die al of niet gediplomeerd de schoolbanken verlaten komen opeens terecht op een gans ander speelveld waarvan alleen
maar te hopen is dat zij toch al de basisregels van het spel onder de knie hebben. Wie al heeft kennis gemaakt met het functioneren
van de arbeidsmarkt, al of niet in de school, heeft zeker een voordeel in het zoeken naar een eerste job. Wie al eens als student heeft
gewerkt zal niet meer moeten overtuigd worden dat zogenaamde generieke competenties en een goede werkattitude heel belangrijk
zijn als je op zoek bent naar werk.
In het rapport van VDAB blijkt eens te meer dat schoolverlaters ook in tijden dat het economisch minder gaat toch veel kansen krijgen.
Wie een erg arbeidsmarktgerichte opleiding volgde hoeft zich misschien niet eens in te schrijven als werkzoekende. Wie een opleiding
volgde die minder goed in de markt ligt zal het wat moeilijker hebben en zal zich in veel gevallen wat flexibeler moeten opstellen terwijl
voor deze schoolverlaters het belang van generieke competenties nog toeneemt.
Wat wel zorgen baart is de verdere daling van het aantal schoolverlaters uit nijverheidsrichtingen of wat ook wel eens de ‘harde technische richtingen’ wordt genoemd in zowel beroeps- als technisch secundair onderwijs. Dit is absoluut geen goede evolutie in het licht
van de vervangingsvraag die op ons afkomt.
Acties voor meer STEM in het secundair onderwijs komen niets te vroeg en moeten ook reeds in het basisonderwijs de interesse voor
techniek aanwakkeren. Ook en vooral ouders moeten overtuigd worden dat technisch onderwijs voor hun kinderen mooie perspectieven biedt op de arbeidsmarkt van de toekomst. Bedrijven en VDAB hebben hier samen een verantwoordelijkheid om de noden en
vooruitzichten in kaart te brengen en zo de perceptie te ontkrachten dat een technische opleiding minderwaardig zou zijn.
Wie helemaal geen diploma of eindgetuigschrift behaalde is nog steeds het slechtst af en heeft ook de meeste kans om na 1 jaar nog
geen enkele werkervaring te hebben.
Het is noodzakelijk de evolutie van schoolverlaters uit STEM-opleidingen, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, op de voet te blijven 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.
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BEVINDINGEN
GEOGRAFISCHE SPREIDING
De schoolverlaters vinden het vlotst hun weg naar de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen op zeer korte afstand gevolgd door Vlaams-Brabant. 1 jaar na het verlaten
van de school is iets meer dan 1 op 10 schoolverlaters werkzoekend in West-Vlaanderen en ook het aandeel schoolverlaters zonder werkervaring ligt er veruit het
laagst.
West-Vlaanderen weerstaat zoals ook in het verleden het geval was goed aan de crisis daar waar het de tewerkstellingskansen voor jonge intreders betreft. Dit
vertaalt zich in de gunstigste instroomkans op de arbeidsmarkt voor mannelijke schoolverlaters in Vlaanderen.

STUDIENIVEAU
BSO2
Het populairste studiegebied bij de mannen in BSO2 is ‘Mechanica - Elektriciteit’ (394 sv). Na 1 jaar is echter bijna 1 op 3 schoolverlaters werkzoekend. Het studiegebied ‘Handel’ (273 sv) biedt al evenmin goede perspectieven. ‘Hout’ (135 sv) op 3 doet het als enige studiegebied slechter dan gemiddeld voor dit niveau. Het
studiegebied ‘Bouw’ (78 sv) biedt veruit de beste kansen op werk in deze top 5.

TSO2
‘Handel’ (300 sv) en ’Mechanica - Elektriciteit’ (144 sv) tellen de meeste schoolverlaters in TSO2. Handel biedt duidelijk beter aansluiting met de arbeidsmarkt.
De ‘harde’ technische richtingen, ook bekend als nijverheidsrichtingen, verliezen verder terrein. Opvallend is de slechte aansluiting met de arbeidsmarkt van de
praktisch uitsluitend mannelijke schoolverlaters uit het studiegebied ‘Mechanica - Elektriciteit’. Nochtans is de vraag naar technisch geschoolden groot, tenminste
als ze hun studie wel afmaakten. Eens te meer blijkt dat een schoolverlater die zijn studie niet afmaakt noodzakelijke competenties mist om aantrekkelijk te zijn
voor de arbeidsmarkt.

ONGEKWALIFICEERD
Het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters is het laagst in West-Vlaanderen en Vlaams.

BuSO
Schoolverlaters uit het BuSO zijn na 1 jaar het minst werkzoekend in West-Vlaanderen. Het populairste studiegebied bij de mannen in het BuSO is ‘Hout’ (139 sv)
en biedt ook de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. ‘Mechanica - Elektriciteit’ (135 sv) telt bijna even veel schoolverlaters maar presteert iets minder goed.
Ook de studiegebieden ‘Bouw’ (132 sv) en ‘Land- en tuinbouw’ (117 sv) kunnen op heel wat mannelijke belangstelling rekenen.
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DBSO
Het DBSO presteert zonder twijfel het best in West-Vlaanderen. Iets meer dan 1 op 5 schoolverlaters is er werkzoekend na 1 jaar en dat is in crisistijd toch wel een
knappe prestatie.
4 op 5 studiegebieden van deze top 5 voor mannen in DBSO halen een beter rest% dan gemiddeld voor dit niveau. Men zou dus kunnen stellen dat mannen
vooral arbeidsmarktgericht kiezen in DBSO. Het studiegebied ‘Transport’ (165 sv) telt de meeste schoolverlaters maar ook ‘Bouw’ (150 sv) en ‘Metaal en kunststoffen’ (147 sv) oefent veel aantrekkingskracht uit.
Net als bij de Leertijd is het ook in het DBSO mogelijk om naast een certificaat voor de beroepsgerichte vorming een getuigschrift te behalen van de 2de of 3de
graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs.
De kansen op een job zijn het gunstigst voor schoolverlaters die een opleiding volgden uit het studiegebied ‘Metaal en kunststoffen’ (147 sv). Ook in het studiegebied ‘Bouw’ (150 sv) ligt het rest% iets hoger dan 20%, wat een goed resultaat is voor dit niveau. In de studiegebieden ‘Transport’ (171 sv), ‘Handel en administratie’ (329 sv) en Personenzorg’ (184) bedraagt de kans om na 1 jaar werkzoekend te zijn ruim 1 op 4.
4 andere studiegebieden leunen aan bij een rest% rond 30%; ‘Hout’ (57 sv), ‘Voeding - Horeca’ (197 sv), Decoratie’ (48 sv) en ‘Land- en tuinbouw’ (44 sv).
Wie een opleiding volgde uit de studiegebieden ‘Elektriciteit - Elektronica’ (67 sv) of ‘Onderhoud’ (29 sv) ziet zijn/haar kansen om na 1 jaar niet meer werkzoekend
te zijn verder slinken.
In de nijverheidsrichtingen komen ‘Metaal en kunststoffen’ en ‘Bouw’, beide een exclusieve mannenaangelegenheid, als beste studiegebieden naar voor. ‘Handel
en administratie’ oefent de grootste aantrekkingskracht uit maar sluit niet echt aan met de arbeidsmarkt.

LEERTIJD
Zowel in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen is de Leertijd ondervertegenwoordigd. In West-Vlaanderen verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt
vrijwel probleemloos.
Het studiegebied ‘Bouw en hout’ (200 sv) telt de meeste mannelijke schoolverlaters en doet het met een rest% van 10% beduidend beter dan het gemiddelde
voor de Leertijd. Het studiegebied ‘Voertuigen en metaal’ (84 sv) is het enige in deze top 5 dat minder goed aansluit met de arbeidsmarkt dan gemiddeld voor dit
niveau.
De Leertijd presteert traditioneel sterk omdat er reeds tijdens de opleiding een sterke band is met de werkvloer. De kans is dan ook veel groter dat een leerling na
zijn/haar opleiding op zijn stageplaats aan de slag kan, tenminste als hij/zij niet reeds eerder met een stopzetting te maken had.
Het met voorsprong grootste studiegebied ‘Bouw en hout’ biedt zeer goede perspectieven en dit niet voor het eerst. Ook wie koos voor een opleiding in het studiegebied ‘Elektriciteit’ vindt wel zijn weg naar de arbeidsmarkt. De cijfers bewijzen nog maar eens dat een volwaardige alternering leren-werken een goede opstap
naar de arbeidsmarkt garandeert.

LAAGGESCHOOLD
In West-Vlaanderen hebben laaggeschoolde schoolverlaters een kans van iets meer dan 1 op 4 om na 1 jaar werkzoekend te zijn.
In een voor nieuwe intreders op de arbeidsmarkt nog steeds moeilijke periode daalt het aandeel laaggeschoolde schoolverlaters voor het 2de jaar op rij. Uiteraard
is het te vroeg om over een trend te spreken maar misschien heeft de crisis wel een aantal mensen aan het denken gezet waardoor het besef gegroeid is dat
laaggeschoold op de arbeidsmarkt komen niet zo’n goed idee is.
Dit alles neemt niet weg dat de situatie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt allesbehalve rooskleurig is. Zijn/haar studie niet afmaken en/of niet kunnen
aarden in het voltijds onderwijs is voor veel schoolverlaters het resultaat van een manifest gebrek aan motivatie. Schoolverlaters beseffen te weinig dat voor een
succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt meer nodig is dan tot 18 jaar op de schoolbanken zitten alleen.
Ook voor het onderwijs is een moeilijke taak weggelegd om deze jongeren te blijven uitdagen en hen vooral ook realiteitszin bij te brengen over wat zij na hun
schoolse periode zoal mogen verwachten op de arbeidsmarkt. Op de arbeidsmarkt van morgen verwachten wij niet direct veel meer kansen voor deze groep, ook
al zijn ze dan met wat minder in aantal.
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Hoewel vrouwen veel minder gevarieerd kiezen, zijn zij in veel mindere mate laaggeschoold dan mannen.
Als de economische situatie terug een beetje ten goede keert, wat er nu stilaan toch naar uitziet, gaan deze schoolverlaters
alle kansen moeten grijpen die ze krijgen. De grenzen binnen Europa zijn al lang vervaagd en zij zijn ook bijzonder kwetsbaar door de instroom van Europese
migranten die op hun (droom)job azen.

STEM in ASO3
13 studierichtingen op 23 in ASO3 zijn STEM-richtingen. Bijna 4 op 10 schoolverlaters uit het ASO3 behaalden een diploma in een STEM-richting. Zowel
Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen als Limburg tellen een hoog aandeel STEM-gediplomeerden in ASO3. In het ASO3 bedraagt het aandeel mannelijke schoolverlaters uit een STEM-richting bijna de helft van alle mannelijke schoolverlaters. In de niet-STEM-richtingen is de kans om na 1 jaar werkzoekend te zijn groter, al
stellen wij ook daar een verbetering vast in vergelijking met vorig jaar.
In de provincie West-Vlaanderen volgde iets meer dan de helft van de mannelijke schoolverlaters een STEM-richting.
In het ASO3 neemt het aandeel van de vrouwen dat de school verlaat met een ASO3 STEM-opleiding licht toe maar vrouwen kennen nog een ruime achterstand
op de mannen. Voor wie als vrouw een STEM-richting volgde in het ASO3 liggen de kansen op een job wat gunstiger dan voor wie opteerde voor een niet-STEMrichting.
In Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen is de aansluiting voor wie een STEM-opleiding volgde ronduit goed. Quasi de helft van de schoolverlaters uit het ASO3
volgde ‘Economie - Moderne talen’ of ‘Humane wetenschappen’. Deze opleidingen die in de perceptie al eens worden beschouwd als ‘makkelijker’ worden nogal
eens gekozen door jongeren en/of ouders die absoluut het ASO prefereren maar misschien wel beter af zouden geweest zijn met een meer arbeidsmarktgerichte
opleiding in TSO.

BSO3
In dit niveau vinden wij de schoolverlaters terug na het behalen van een studiegetuigschrift van de 3de graad of een diploma secundair onderwijs na een 7de jaar
beroepsonderwijs.
Het BSO3 is in verhouding meer aanwezig in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. Schoolverlaters uit West-Vlaanderen doen het prima terwijl hun Antwerpse en Limburgse collega’s veel meer moeite hebben om een job te vinden. ‘Industriële elektriciteit (7j)’ (350 sv), ‘Industriële houtbewer-king (7j)’ (265 sv) en
‘Fotolassen (7j)’ (261 sv) leveren heel wat mannelijke schoolverlaters af en bieden mooie kansen op tewerkstelling. Een aantal studiegebieden bieden in dit niveau
ook mooie kansen op werk. Dit geldt voor ‘Land– en tuinbouw’ (467 sv), ‘Hout’ (768 sv), ‘Bouw’ (546 sv), ‘Mechanica - Elektriciteit’ (1.225 sv), en ‘Auto’ (612 sv). De
kans om nog werkzoekend te zijn na 1 jaar schommelt voor al deze studiegebieden tussen 11 en 13%.

STEM in BSO3
Het aandeel schoolverlaters uit een STEM-richting neemt voor het 2de jaar op rij af. Het aandeel schoolverlaters dat een STEM-richting volgde in BSO3 ligt veruit
het hoogst in West - en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant ligt dit aandeel met 29,5% het laagst. In West-Vlaanderen verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt probleemloos.
West-Vlaanderen is voor de mannelijke STEM-schoolverlaters een uitstekende plek om snel aan de slag te gaan.
In geen enkele provincie stijgt het aandeel vrouwen met een STEM-opleiding uit boven 3%. De schaarse vrouwen die zich in BSO3 wagen aan een STEM-opleiding
worden daar ook nog eens niet voor beloond, uitzondering gemaakt voor West-Vlaanderen.
Toch zijn er redenen tot ongerustheid want de STEM-opleidingen die in hoge mate nijverheidsrichtingen zijn, verliezen verder terrein.
Delokalisatie, automatie 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.
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TSO3
In dit niveau vinden wij de schoolverlaters terug met een diploma secundair onderwijs behaald na 6 jaar TSO of een diploma van secundair na secundair onderwijs (Se-n-Se). Het aandeel schoolverlaters uit het TSO3 ligt in iedere provincie ongeveer op het verwachte niveau. De aansluiting met de arbeidsmarkt verloopt
zeer vlot in West-Vlaanderen.
‘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.

STEM in TSO3
Het aandeel schoolverlaters dat in TSO3 de school verlaat na het volgen van een STEM-richting daalt voor het 2de jaar op rij. De aansluiting met de arbeidsmarkt
echter verloopt zeer vlot in West-Vlaanderen.
De tanende interesse in de zogenaamde ‘nijverheidsrichtingen’ zet zich verder door.
n 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.

MINDERGESCHOOLD
Het aantal middengeschoolden telt ruim 1.000 schoolverlaters minder dan vorig jaar. Deze daling doet zich vooral voor in TSO3 en in mindere mate in ASO3 en
BSO3. Iets meer dan 4 op 10 schoolverlaters is middengeschoold.
Het aandeel middengeschoolden is het grootst in Limburg en West-Vlaanderen, meer dan 40% van het totaal aantal school-verlaters in deze provincies is middengeschoold. Middengeschoolden vinden veruit het vlotst hun weg naar een job in West-Vlaanderen.
ASO3 zou een degelijke opstap moeten bieden naar het hoger onderwijs maar toch zijn er 4.462 schoolverlaters die ofwel resoluut kiezen voor de arbeidsmarkt (1
op 4) of iets geprobeerd hebben in het hoger onderwijs (3 op 4).
In BSO3 kiezen mannen traditioneel veel breder dan vrouwen, maar toch stromen vrouwen er beter uit. Dit niveau blijft kampen met een aantal ondertussen
traditionele hardnekkige pijnpunten zoals ‘Decoratieve technieken’, ‘Graﬁsche communicatie en media’ en ‘Handel’. Aan de andere kant is er zeker meer potentieel
voor ‘Personenzorg’ en voor ‘Voeding’ terwijl ook ‘Land- en tuinbouw’ valabele mogelijkheden biedt.
Belangrijk om te onthouden is dat 6 jaar BSO praktisch onvoldoende is om in dit niveau een vak te leren waarmee je ook klaar bent voor de arbeidsmarkt.
TSO3 biedt een hele reeks sterke opleidingen aan met goede toekomstmogelijkheden. Hoewel in de garagesector als in de automobielnijverheid het vet een
beetje van de soep is blijft het studiegebied ’Auto’ toch vlotjes scoren, al of niet in de sector. Ook ’Bouw’ blijft ondanks alle verhalen van instroom van buitenlandse
werknemers een sterke performer. Opvallend is zeker de goede aansluiting van het studiegebied ’Maatschappelijke veiligheid’ maar of deze opleidingen nog een
sterke toename van het aantal studenten aankunnen blijft een open vraag. Dat de ‘harde’ technische richtingen of nijverheidsrichtingen zoals ze ook wel genoemd
worden verder a4alven stemt tot ongerustheid.

PBA
In dit niveau vinden wij de schoolverlaters terug na het behalen van een diploma van professionele bachelor.
Het aandeel professionele bachelors komt quasi in iedere provincie overeen met het aandeel van alle schoolverlaters. Ook de doorstroming naar de arbeidsmarkt
levert niet zoveel verschillen op. Professionele bachelors zijn het best af in de provincies West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant maar de verschillen met de andere
provincies zijn beperkt.
‘Toegepaste informatica’ (550 sv) en nog meer ‘Elektromechanica’ (379 sv) zijn echte toppers bij de mannelijke professionele bachelors. De studiegebieden ‘Industriële wetenschappen en technologie’ (2.050 sv) en ‘Handelswetenschappen en bedrijfskunde’ (4.715 sv) bieden ook betere kansen op een job dan gemiddeld
voor dit niveau. Nog tal van andere opleidingen in dit niveau zoals ‘Elektromechanica’ (388 sv), ‘Podologie’ (29 sv) en ‘Elektronica-ICT’ (231 sv) bieden een uiterst
vlotte overgang van school naar werk.
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STEM in PBA
Terwijl het aantal professionele bachelors overal licht toeneemt, neemt het aantal schoolverlaters uit een STEM-opleiding af. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel
STEM in PBA met een vol %punt daalt. De aansluiting met de arbeidsmarkt verbetert dan weer wel voor wie een STEM-opleiding volgde.
West- en Oost-Vlaanderen tellen het hoogste aandeel STEM-gediplomeerden onder de afgestudeerde professionele bachelors. In de andere provincies ligt het
aandeel iets lager. In West-Vlaanderen vinden afgestudeerde professionele bachelors vlotjes hun weg naar de arbeidsmarkt.
Vrouwen blijven dominant in het niveau professionele bachelor met 63% van het aantal schoolverlaters in dit niveau.
‘Bedrijfsmanagement’, ‘Informaticamanagement en multime-dia’ en ‘Toegepaste informa
ca’ zijn dan weer opleidingen uit het studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ die erg goed scoren.
In het studiegebied ‘Industriële wetenschappen en technologie’ zijn er heel wat toppers die een klein rest% koppelen aan een groot aantal schoolverlaters.
‘Autotechnologie’, ‘Bouw’, ‘Elektromechanica’, ‘Elektronica-ICT’, ‘Energietechnologie’, ‘Mechanische productetechnologie’ en ‘Vastgoed’ zijn hiervan treﬀende
voorbeelden.

MA
In dit niveau vinden wij alle schoolverlaters terug die een masterdiploma behaalden. Het aantal masters stijgt voor het 2de jaar op rij.
In deze top 5 van mannelijke schoolverlaters komt slechts 1 STEM-opleiding voor. ’Industriële wetenschappen: elektromechanica’ (406 sv) telt dan ook het grootste
aantal schoolverlaters en biedt tevens de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. ‘Handelswetenschappen’ (396 sv) is eveneens populair bij mannen en biedt zeer
goede kansen op werk.

STEM in MA
Het aantal schoolverlaters dat een masteropleiding volgde dat als STEM-opleiding gelabeld is neemt licht toe.

HOOGGESCHOOLD
Vrouwen zijn goed voor bijna 6 op 10 hooggeschoolde schoolverlaters. STEM kan de vrouwen niet echt boeien in de bacheloropleidingen, het aandeel vrouwen in
STEM daalt terwijl de aansluiting met de arbeidsmarkt iets moeizamer gaat.
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CONCLUSIE
De 71.817 jongeren die in 2013 de schoolbanken verlieten, werden een jaar gevolgd. Ondanks de economisch moeilijke tijden is 87,5% niet langer werkzoekend
na een jaar. Slechts 4% of 2.861 schoolverlaters deed geen enkele werkervaring op in het eerste jaar na het verlaten van de schoolbanken.
Meer goed nieuws is dat er t.o.v. twee jaar geleden 16% minder jongeren ongekwalificeerd afzwaaiden. Een diploma of getuigschrift blijft namelijk heel belangrijk om een job te vinden. Als er al een positieve kant zit aan de huidige langdurige crisis dan is het wel dat studenten en hun entourage meer zijn gaan nadenken
over wat er na de schooltijd staat te gebeuren.
Naast de eerder vermelde ongekwaliﬁceerde schoolverlaters maken ook schoolverlaters uit de Leertijd, DBSO en BuSO deel uit van de laaggeschoolden.
Leren en werken blijft een succesformule, zeker in de Leertijd. Uiteraard dien je dan wel de eerste 2 jaren van de opleiding te overleven. Wie hier niet in slaagt,
dikwijls omwille van een onaangepaste werkattitude, belandt dikwijls in het DBSO omdat men niet meer kan aarden in het voltijds onderwijs.
In het DBSO is nog wel wat werk aan de winkel om de opleidingen nog beter te laten aansluiten bij de vraag. Omdat het DBSO toch nog als de bodem van de
waterval beschouwd wordt is één van de voornaamste problemen het vinden van een stageplaats. Leren en werken of het zogenaamde ‘duaal leren’ is pas
volwaardig als ook deze component is ingevuld.
Qua studiekeuze blijft techniek in alle vormen een zeer goede keuze. Ook de zorg blijft het goed doen.
Een 7de jaar na BSO of TSO is een ideale springplank naar de arbeidsmarkt. Een extra jaar blijkt een groot verschil te maken in de zoektocht naar een job, zeker
als er praktijkervaring werd opgedaan.
Technisch onderwijs (TSO) biedt de beste opstap naar werk bij de middengeschoolde schoolverlaters. TSO bereidt ook voor op hoger onderwijs. Bij voorkeur
op een professionele bachelor in hetzelfde vakgebied. Jammer genoeg is het aantal schoolverlaters dat met een diploma uit het TSO3 of Se-n-Se (secundair na
secundair, het vroegere 7de jaar) op de arbeidsmarkt komt de laatste twee jaar met 6% gedaald. Deze daling is het sterkst bij de zogenaamd ‘harde technische
richtingen’. De vraag naar uitvoerende technici zal de komende jaren nochtans sterk stijgen ten gevolge van de uitstroom van zij die met pensioen gaan.
Jaarlijks komen zo’n 4.500 schoolverlaters op de arbeidsmarkt met een diploma ASO3. Dit diploma bereidt eigenlijk voor op verder studeren. Men kan dan
ook de vraag stellen of deze leerlingen en/of hun ouders niet enkel om het prestige voor ASO hebben gekozen en misschien beter af waren geweest met een
degelijke TSO-opleiding. Ouders en leerlingen moeten bij de overgang van basis naar secundair onderwijs bewust gemaakt worden dat er naast ASO ook andere
en misschien betere keuzes zijn. Campagnes zoals die momenteel ook in de media gevoerd worden kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de promotie van
het technisch onderwijs.
Een kwaliﬁcatie behalen in het beroepsonderwijs zou betekenen dat je helemaal klaar bent voor de arbeidsmarkt. De praktijk wijst uit dat dit lang niet altijd het
geval is. Het volgen van een 7de jaar blijkt bijna steeds de kansen op een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt (sterk) te verhogen.
Het zou zeker een goede zaak zijn moest er in de 6-jarige basisopleidingen in BSO3 een grondige herstructurering plaatsvinden waarbij er eens ﬂink gesnoeid
wordt in het aanbod. De 7de jaren zijn interessant als verdieping van wat men in de eerste 6 jaren aan kennis heeft verworven en bijkomend wint men ook een
jaar aan maturiteit wat vooral voor jongens niet onbelangrijk is. Uiteraard mag zo’n 7de jaar BSO zich ook voor het grootste deel op de werkvloer afspelen.
Het technisch onderwijs biedt de beste opstap naar werk bij de middengeschoolde schoolverlaters. Even goed bereidt het TSO voor op hoger onderwijs, Wie
deze stap niet zet en rechtstreeks naar de arbeidsmarkt gaat, dreigt in jobs terecht te komen die beneden zijn mogelijkheden liggen en/of niet direct beantwoorden aan de verwachtingen.
We verwachten dat de vraag naar uitvoerende technici de komende jaren sterk zal stijgen ten gevolge van de uitstroom van zij die de arbeidsmarkt deﬁnitief
verlaten. Vanuit het onderwijs wordt in de nabije toekomst weinig extra instroom verwacht. Sterker zelfs, nu al bouwen scholen een deel van hun aanbod af bij
gebrek aan leerlingen zodat in de toekomst de keuze voor bepaalde van deze richtingen niet meer zal bestaan of men het een eind verder zal moeten zoeken wat
voor sommigen niet vanzelfsprekend is.
De oorzaken van deze terugloop zijn waarschijnlijk niet onder één noemer te vatten. Bedrijven kunnen iets doen aan de perceptie dat techniek minderwaardig
is en dat een technisch beroep sowieso fysiek belastend is of dat je er vuil van wordt. Misschien zou het geen slecht idee zijn als bedrijven in samenwerking met
VDAB in zijn rol van regisseur van de arbeidsmarkt, bekend zouden maken wat zij te bieden hebben in de nabije toekomst.
Een ander aandachtspunt is zeker ook het veelal (sterk) verouderd machinepark in de praktijkruimtes. Dit is zeker niet van aard om een twijfelaar over de streep
te trekken tijdens een opendeurdag. Gezien het gebrek aan ﬁnanciële middelen bij de overheid kunnen de bedrijven hier allicht ook hun steentje bijdragen.
Net als in BSO3 lenen in TSO3 de Se-n-Se opleidingen zich uitstekend voor duaal leren. Waar kan je je beter verdiepen in je vakgebied dan op de werkvloer zelf?
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Het STEM-platform is sinds einde 2012 actief en heeft in die tijd STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) prominent op de kaart gezet. Dat is
alvast een grote verdienste. Toch is enige reﬂectie op zijn plaats.
Zoals kon verwacht worden biedt een opleiding ook niet steeds een goede aansluiting met de arbeidsmarkt enkel en alleen doordat ze STEM-gelabeld is. Als kinderen, maar vooral ouders bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs nadenken over de toekomst dan is die keuze veel meer gedetailleerd dan enkel
STEM of niet-STEM. Kies je voor ASO dan heb je daar een ruim aanbod aan STEM-richtingen maar wat als je met je ASO-diploma niet verder studeert? Maakt
STEM dan nog veel verschil uit?
De perceptie rond STEM in het secundair onderwijs grondig fout zit. Een aantal richtingen dragen dan wel het label STEM omdat de term ‘techniek’ of ‘informatica’
in de benaming voorkomt maar beantwoorden niet echt aan wat we met STEM willen promoten.
Wij nodigen ook de bedrijven uit om duidelijk aan te geven waar hun behoeften liggen op het vlak van STEM voor afgestudeerden uit het secundair onderwijs en
ook duidelijk aan te geven of en in hoeverre vrouwen welkom zijn om deze behoeften in te vullen.
Professionele bachelors maken nog steeds een uitstekende aansluiting met de arbeidsmarkt. Op een paar uitzonderingen na kan je eigenlijk alleen goede keuzes
maken in dit studieniveau. 2 op 3 professionele bachelors zijn vrouwen.
Afgestudeerde masters maken in dit rapport de beste aansluiting met de arbeidsmarkt. Dat neemt echter niet weg dat een stijgend aantal schoolverlaters niet
onmiddellijk een job vindt in het gekozen vakgebied of het behaalde studieniveau.
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn provincies waar de meeste kansen liggen voor jonge schoolverlaters.
West-Vlaanderen heeft nog steeds een bloeiende tewerkstelling in de industrie en biedt uitstekende kansen voor jonge afgestudeerden. De import van werkkrachten van over de Franse grens belet niet dat deze provincie de beste garantie op werk biedt voor jonge schoolverlaters.

Bron: Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se, VDAB, 28ste studie - editie 2015
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DEMOGRAFIE
BEVOLKINGSPROGNOSE
De West-Vlaamse bevolkingspiramide wordt gekenmerkt door een steeds smaller wordende basis. Op 1 januari 2004 was 22,1% van de inwoners in West-Vlaanderen jonger dan 20 jaar. Begin 2014 was het percentage jongeren gedaald tot 20,4% en volgens prognoses zal hun aandeel nog verder dalen tot 19,9% op 1
januari 2024.
De top van de West-Vlaamse bevolkingspiramide wordt daarentegen steeds breder. Zo was 37,5% van alle inwoners in West-Vlaanderen op 1 januari 2004 ouder
dan 50 jaar. Begin 2004 lag de verhouding niet-actieven/actieven in West-Vlaanderen op 87,5%.
Op 1 januari 2014 is de afhankelijkheidsratio toegenomen tot 94,5%. Verwacht wordt dat er in West-Vlaanderen begin 2024 meer niet-actieven dan actieven zullen
zijn en dat de verhouding tussen beiden zal oplopen tot 110,6%. Op 1 januari 2004 was 18,5% van de 60-plussers in West-Vlaanderen ouder dan 80 jaar. Tien jaar
later is de interne vergrijzing toegenomen tot 23,3%.
Begin 2004 telde West-Vlaanderen net iets meer potentiële instromers op de arbeidsmarkt dan potentiële uitstromers; de verhouding tussen beiden bedroeg
101%. Op 1 januari 2014 is de doorstromingscoëfficiënt gedaald tot 86,8% waardoor de vervanging van uittreders op de arbeidsmarkt vanuit een puur demografisch oogpunt niet meer is gegarandeerd in West-Vlaanderen. Verwacht wordt dat de doorstromingscoëfficiënt verder zal dalen tot 69,7% begin 2024.
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BEROEPSBEVOLKING
In 2013 telde de West-Vlaamse beroepsbevolking 536.528 personen. Dit is een toename met 1,7% in vergelijking met 2008. In West-Vlaanderen lagen zowel de
werkzaamheidsgraad als de activiteitsgraad bij 18 tot 64-jarigen in 2013 hoger dan in Vlaanderen en België. Bij de 50-plussers lag de werkzaamheidsgraad in 2013
in West-Vlaanderen boven het Vlaamse en Belgische gemiddelde. De activiteitsgraad bij 50-plussers lag in West-Vlaanderen net onder het Vlaamse cijfer, maar
boven het Belgische cijfer.
In de periode 2008-2013 daalden zowel de werkzaamheidsgraad als de activiteitsgraad bij de mannen en was er een toename bij de vrouwen, waardoor de kloof
tussen mannen en vrouwen kleiner werd.
Werkzaamheidsgraad, gemeenten van West-Vlaanderen, 2013
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CONCLUSIES
De Provincie West-Vlaanderen bereidt de kennisgedreven economie van de toekomst grondig voor. Om het bestaande industriële en dienstverlenende economisch weefsel te versterken, zijn verschillende vormen van kapitaal nodig. In een kennisgedreven economie is menselijk kapitaal een van de belangrijkste
‘grondstoffen’ om economische activiteit op te funderen. Menselijk kapitaal, of de mensen die de fabrieken en diensten voor de toekomst zullen doen draaien,
wordt echter hoe langer hoe meer een schaars goed, waardoor de ontwikkeling van de economische activiteit in het gedrang komt. Hoewel volgens de prognoses
de totale bevolking in West-Vlaanderen in de komende jaren zal blijven groeien, zien we dat de bevolking op actieve leeftijd momenteel daalt. Verwacht wordt
dat ook de potentiele beroepsbevolking of de bevolking op beroepsactieve leeftijd in West-Vlaanderen de komen de jaren zal blijven dalen. In Vlaanderen zal de
potentiële beroepsbevolking nog verder toenemen tot 2017 en pas daarna afnemen. De vroeger ingetreden en sterkere daling van de potentiële beropesbevolking
in West-Vlaanderen heeft vooral te maken met de sterke migratie van (hoger opgeleide) jongeren waarmee de provincie structureel geconfronteerd wordt.
Een ander fenomeen dat zich sneller doorzet in West-Vlaanderen is de vergrijzing. Bevolkingsprognoses voorspellen een toename van de 65-plussers met 21,7%
in 2025 t.o.v. 2012. De veranderende leeftijdsstructuur van de bevolking zal heel wat gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Zo ligt de doorstromingscoëfficiënt
in West-Vlaanderen nu al lager dan 100 (wat betekent dat het aantal instromende jongeren nu al niet meer volstaat om het aantal uitstromende ouderen te
vervangen op de arbeidsmarkt). Deze doorstromingscoëfficiënt zal volgens de prognoses verder dalen tot slechts 69,8% in 2025. Het percentage niet-actieven op
de arbeidsmarkt zal toenemen tot 112,5% in 2025 en de interne vergrijzing of het percentage hoogbejaarden (80-plussers) in de oudere bevolking wordt geraamd
op 23% tegen 2025.
De vergrijzing zorgt ervoor dat een grote groep mensen op korte tijd zal moeten vervangen worden wanneer ze de arbeidsmarkt verlaten. Voorlopig bevindt een
groot aandeel van de babyboomers zich nog bij de werkende bevolking, maar hun uittrede kondigt zich aan. De vergrijzing is trouwens een fenomeen waaraan
geen enkele sector ontsnapt.
Voor technische beroepen is het minder evident om tot een cijfer van aanwervingsbehoefte te komen omdat in alle sectoren technische beroepen voorkomen,
maar het is duidelijk dat er ook in de krimpsectoren binnen de industrie, waar veel technische beroepen voorkomen, een aanzienlijkje vervangingsvraag vast te
stellen is.
Op basis van dit cijfermateriaal willen we duidelijk maken dat de door de vergrijzing gegenereerde vervangingsbehoefte een grote uitdaging wordt voor de
West-Vlaamse arbeidsmarkt. Bovendien zal het voor die beroepen waarvoor we nu al heel wat knelpunten ondervinden, zoals de technische, extra moeilijk zijn om
aan de bijkomende (vervangings-)vraag naar die beroepen te voldoen. Acties gericht op de toename van de instroom van jongeren in technische opleidingen en
op het verminderen van de vroegtijdige uitstroom van werknemers in deze beroepen zijn dus absoluut te verantwoorden.
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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RUIMTELIJKE ORDENING
In de periode 2008-2012 daalde de ruimteproductiviteit in West-Vlaanderen met 3,8% tot 32,6. Op 1 januari 2014 was er 907,9 ha aan bedrijventerreinen beschikbaar in West-Vlaanderen. Meer dan de helft hiervan is terug te vinden in de arrondissementen Kortrijk en Roeselare. Het aandeel bouwrijpe bedrijventerreinen
ligt in Oostende en Ieper een eind boven het West-Vlaamse gemiddelde.
Met uitzondering van Brugge, waar de ruimteproductiviteit op hetzelfde niveau bleef, was er in alle West-Vlaamse arrondissementen een afname van het aantal
werkenden per hectare economisch bezette bodem in de periode 2008-2012. In Ieper was de afname in relatieve termen het grootst (-9,1%).
In Ieper, maar ook in Kortrijk en Oostende zorgden een dalend aantal werkenden en een toename van het aantal hectare economisch bezette bodem voor een
afname van de ruimteproductiviteit in de periode 2008-2012. In de andere West-Vlaamse arrondissementen, behalve Brugge, en het Vlaamse Gewest was de
afname van de ruimteproductiviteit een gevolg van het feit dat het aantal hectare economisch bezette bodem relatief sterker steeg dan het aantal werkenden.
Een groeiende ruimtelijke spreiding van wonen en werken en een extensiever ruimtegebruik liggen hiervan aan de basis. Zo nam bijvoorbeeld de commerciële
suburbanisatie of migratie vanuit de stad naar het omringende platteland de laatste vijf jaar sterk toe.
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen

TEWERKSTELLING
Van de 406.016 werknemers die in West-Vlaanderen werkten op 31 december 2013 was ruim de helft actief in de arrondissementen Kortrijk (27,5%) en Brugge
(25,3%). In West-Vlaanderen vertegenwoordigden de tertiaire en de quartaire sector elk 36,1% van alle loontrekkenden. Een kwart (25,3%) van alle werknemers
in West-Vlaanderen was een 50-plusser.
Evolutie van de bezoldigde tewerkstelling in West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en België, 31 december 2012 en 31 december 2013.

VASTSTELLINGEN
In de periode 2012-2013 daalde het aantal loontrekkenden in West-Vlaanderen lichtjes met 0,6%.
In Vlaanderen en België was de relatieve afname van het aantal bezoldigden iets kleiner (respectievelijk -0,2% en -0,3%). Uit een analyse voor de periode
uni 2012 – juni 2013 bleek dat de daling van de tewerkstelling in België vooral het gevolg is van een lagere jobcreatie. De jobcreatie in deze periode bleek onvoldoende om de nochtans gedaalde jobdestructie volledig te compenseren.
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen

RTC West-Vlaanderen | Strategisch plan 2016 - 2020

55

ECONOMIE

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

ONDERWIJS
In het schooljaar 2013-2014 liepen 78.099 West-Vlaamse leerlingen school in het secundair onderwijs.
Van de 13.001 West-Vlaamse leerlingen secundair onderwijs die in het schooljaar 2013-2014 in hun laatste jaar zaten,
vinden we het grootste aantal in het ASO (34,1%), gevolgd door het TSO (31,3%) en het BSO (20,7%). In zowel het TSO als het BSO zijn de richtingen personenzorg,
handel en mechanica-elektriciteit de populairste studierichtingen bij laatstejaarsleerlingen.
Evolutie van het totale aantal West-Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs naar onderwijsvorm, 1 februari 2012-2013-2014

VASTSTELLINGEN
In het schooljaar 2013-2014 volgden 78.099 West-Vlaamse leerlingen secundair onderwijs; dat is 1,2% minder dan in het schooljaar 2012-2013 en 2,6% minder
dan in het schooljaar 2011-2012.
In vergelijking met het schooljaar 2012-2013 waren er in het schooljaar 2013-2014 vijf onderwijsvormen die minder West-Vlaamse leerlingen telden. In het ASO
was de afname in absolute cijfers het grootst (-3,6%). In het BSO (-1%) en het GSO (-0,4%) was de afname beduidend kleiner.
In het buitengewoon secundair onderwijs bleef het aantal West-Vlaamse leerlingen status quo, terwijl het TSO (+0,3%) en het DBSO (+1,5%) in het schooljaar
2013-2014 iets meer leerlingen telden dan in het schooljaar 2012-2013.
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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Evolutie van het aantal West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het voltijds TSO naar studierichting, 1 februari 2013 en 1 februari 2014

VASTSTELLINGEN
Drie studierichtingen vertegenwoordigden in het schooljaar 2013-2014 bijna twee derde (65,7%) van alle West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het TSO. Het gaat
om de richtingen personenzorg (27,8%), handel (22,2%) en mechanica-elektriciteit (15,7%).
Op 1 februari 2014 telde het TSO 1,7% minder West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in vergelijking met begin februari 2013. De studierichtingen mechanica-elektriciteit (-68 leerlingen of -9,6%), chemie (-35 leerlingen of -16,9%) kenden in deze periode de grootste absolute afnames van het aantal laatstejaarsleerlingen.
In de richtingen voeding, toerisme en hout was de daling van het aantal laatstejaarsleerlingen kleiner. Het aantal laatstejaarsleerlingen in de studierichting auto
bleef ongewijzigd.
In de andere studierichtingen van het TSO nam het aantal laatstejaarsleerlingen toe. De grootste absolute toenames situeerden zich in de richtingen personenzorg
(+45 leerlingen of +4,1%) en bouw (+33 leerlingen of +55%).
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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Evolutie van het aantal West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het voltijds BSO naar studierichting, 1 februari 2013 en 1 februari 2014

VASTSTELLINGEN
Ook in het BSO vertegenwoordigden de studierichtingen personenzorg (27,6%), handel (13,2%) en mechanica-elektriciteit (10,9%) het grootste aantal
West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het schooljaar 2013-2014. Hun overwicht in het totale aantal laatstejaarsleerlingen was wel kleiner dan in het TSO.
Op 1 februari 2014 lag het aantal West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen in het BSO iets hoger dan in vergelijking met 1 februari 2013. In de studierichtingen personenzorg (+46 leerlingen of +6,6%), voeding (+22 leerlingen of +12%) en mechanica-elektriciteit (+15 leerlingen of +5,4%) waren de toenames in deze periode in
absolute termen het grootst.
In de richtingen decoratieve technieken en mode bleef de toename van het aantal laatstejaarsleerlingen vrij beperkt. In de andere studierichtingen van het BSO
werden begin februari 2014 minder West-Vlaamse laatstejaarsleerlingen geteld dan begin februari 2013.
De richtingen hout (-42 leerlingen of -14,8%), auto (-25 leerlingen of -15,3%), bouw (-16 leerlingen of -7,5%) en land- en tuinbouw (-16 leerlingen of -11,3%)
kenden de grootste absolute afnames.
Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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Leerlingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs naar woonplaats en onderwijsvorm, gemeenten van West-Vlaanderen,
1 februari 2014 (schooljaar 2013-2014)
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SECTOREN
Van de grootste sectoren in West-Vlaanderen op basis van loontrekkende tewerkstelling zijn er vijf die een specialisatie ten opzichte van het Vlaamse Gewest
combineren met een tewerkstellingsgroei in de periode 2008-2013. Deze sterke sectoren zijn de voedingssector, de horeca, de gezondheidszorg, de bouwsector en
het openbaar bestuur.
Specialisatiegraad (2013) en relatieve groei (2008-2013) in de grootste sectoren in West-Vlaanderen.

VASTSTELLINGEN
Wanneer we de specialisatiegraad en de relatieve groei van de tewerkstelling in de grootste sectoren in
West-Vlaanderen combineren, kunnen we vier groepen van sectoren onderscheiden: sterke, verbeterende,
zwakke en achterblijvende sectoren.
•

Sterke sectoren zijn sectoren waarin West-Vlaanderen gespecialiseerd is ten opzichte van het Vlaamse Gewest en waarvan de tewerkstelling groeit. Dit is
het geval voor onder andere de bouwsector.

•

Achterblijvende sectoren zijn sectoren waarin West-Vlaanderen gespecialiseerd is ten opzichte van het Vlaamse Gewest, maar die een achteruitgang
van de tewerkstelling kennen. Dit is het geval voor twee grote industriële sectoren, namelijk de metaal- en de textielsector. De specialisatiegraad van de
textielsector is in West-Vlaanderen bijzonder groot (330,8%), maar de tewerkstelling in deze sector daalde in de periode 2008-2013 sterk met 26,4%.

•

Tot slot combineren zwakke sectoren een tewerkstellingsafname met een specialisatiegraad kleiner dan 100%. In West-Vlaanderen is dit het geval voor
twee sectoren, namelijk de sector transport, logistiek en post en het onderwijs. Van alle grote sectoren in West-Vlaanderen kende de sector transport,
logistiek en post in de periode 2008-2013 de op één na grootste afname van de loontrekkende tewerkstelling en de op één na laagste specialisatiegraad
(75,4%).

Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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Aandeel van de tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren en kennisintensieve diensten in de totale tewerkstelling, gemeenten van West-Vlaanderen,
31 december 2013
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VASTSTELLINGEN
•

Eind 2013 was zowel in West-Vlaanderen als in Vlaanderen 0,9% van alle loontrekkenden actief in de hoogtechnologische industrie; in België was dat het
geval voor 1% van alle werknemers.
Met aandelen van respectievelijk 1,8% en 1,7% springen de arrondissementen Ieper en Kortrijk in het oog wat betreft het aandeel werknemers in de hoogtechnologische industrie.

•

Het aandeel werknemers dat tewerkgesteld is in de middelhoogtechnologische industrie lag in West-Vlaanderen (4%) onder het Vlaamse (4,5%) maar
boven het Belgische gemiddelde (3,5%). Er zijn twee West-Vlaamse arrondissementen die procentueel meer werknemers in de middelhoogtechnologische
industrie telden dan Vlaanderen, namelijk Brugge (5,3%) en Ieper (5,1%).

•

In West-Vlaanderen was 1,1% van alle bezoldigden aan de slag in hoogtechnologische kennisintensieve diensten. Dit is beduidend minder dan gemiddeld in
Vlaanderen (2,4%) en België (2,7%). Binnen West-Vlaanderen was het aandeel werknemers in hoogtechnologische kennisintensieve diensten het grootst in
de arrondissementen Brugge en Kortrijk (beiden 1,5%), maar ook deze aandelen lagen nog een eind onder het Vlaamse en Belgische cijfer.

Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2015, POM West-Vlaanderen
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KNELPUNTEN
Gevraagd naar hun belangrijkste behoefte, antwoordt 50% van de West-Vlaamse bedrijfsleiders: “de nood aan gekwalificeerd personeel”. De combinatie van
een structurele braindrain met een duidelijke vergrijzing en een technisch personeel dat moeilijk aansluiting vindt met het industriële weefsel, vormt één van de
grootste bedreigingen op korte termijn.
Nood aan gekwalificeerd personeel
Drie indicatoren:
• aantal ontvangen vacatures naar studieniveau;
• arbeidsmarktkrapte: aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) per openstaande vacature;
• aandeel (kritieke) knelpuntvacatures in het totaal aantal ontvangen vacatures.
In 2012 ontving de VDAB 263.471 vacatures waarvan 44.960 (of 17,1%) in West-Vlaanderen.
• Bij 17,4% van alle vacatures in West-Vlaanderen in 2012 is de werkgever op zoek naar een werknemer die middengeschoold is, voor 30,2% van de vacatures
is een bachelor of master vereist.
• In Vlaanderen zijn er in verhouding iets meer vacatures voor hoog- en middengeschoolde profielen dan in West-Vlaanderen (51,8% tegenover 47,6% in
2012).
• Van 2009 tot 2012 nam het aantal vacatures voor midden- of hooggeschoolden toe met 23% in West-Vlaanderen ten opzichte van 25,3% in Vlaanderen.
Maar in verhouding tot alle ontvangen vacatures nam het aantal ontvangen vacatures voor midden- en hooggeschoolde profielen sterker toe in West-Vlaanderen (+2,3%-punt) dan in Vlaanderen (+1,8%-punt).

KNELPUNTVACATURES
21,7% van de vacatures voor knelpuntberoepen die beheerd worden door de VDAB heeft een looptijd van meer dan 90 dagen en 9,2% van de vacatures staat zelfs
meer dan 180 dagen open.
•

In vergelijking met de andere provincies heeft West-Vlaanderen het grootste aantal knelpuntvacatures in het totaal van haar ontvangen vacatures (looptijd >
90 dagen: 23,8%) en ook het hoogste aandeel kritieke knelpuntvacatures (looptijd > 180 dagen: 10%).

•

Binnen West-Vlaanderen zien we de sterkste vertegenwoordiging van knelpuntvacatures bij de jobaanbiedingen waarvoor geen diploma hoger secundair
onderwijs vereist is (26% is een knelpuntvacature). Van de vacatures waarvoor wel een midden- of hooggeschoold studieniveau vereist is, geraakt respectievelijk 23,7% en 20,5% binnen de eerste drie maand na ontvangst van de vacature niet ingevuld. Het valt op dat bijna de helft van deze vacatures ook na
zes maand nog altijd vacant staat: bij ruim één op de tien werkaanbiedingen voor midden- en hooggeschoolden bedraagt de looptijd van de vacatures meer
dan 180 dagen.

•

Afhankelijk van de beroepsgroep zijn er grote verschillen vast te stellen (zie tabel 6.6). De meeste hardnekkige knelpunten (hoog % kritieke knelpuntvacatures) vinden we bij beroepen waarvoor een behoorlijke dosis technische kennis of specifieke vaardigheden vereist zijn. In de top vijf van West-Vlaanderen
vinden we volgende beroepen terug: tekenaar, ingenieur, technicus, electricien en machinist/ kraanman. Meer dan één op vijf van de vacatures voor deze
beroepen heeft meer dan een half jaar nodig om ingevuld te geraken. Bovendien is het aantal ontvangen vacatures (beheerd door VDAB + zelfbeheer) voor
heel wat van die knelpuntberoepen behoorlijk hoog: bijvoorbeeld technicus: 1.654 ontvangen vacatures in 2012, ingenieur: 1.195 werkaanbiedingen.
Globaal, voor alle studieniveaus, en voor de meest problematische beroepsgroepen, verloopt de zoektocht naar een geschikte kandidaat in West-Vlaanderen
gemiddeld moeizamer dan in Vlaanderen.

•

Bron: West Deal - Strategisch plan gericht op de economische transformatie in West-Vlaanderen, 2015
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