Izegem - Woensdag 28 maart 2018
“Als bedrijf wilden we het onderwijs ondersteunen door nieuwe technologie ter beschikking te stellen
aan een technische school. Helaas, één jaar later stond deze technologie nog steeds onuitgepakt in de
school…”, Jef Maeseele van ANAGO.
Het RTC beaamt dat de taal van het onderwijs heel erg verschilt van deze van het bedrijfsleven…
Bedrijven hebben te weinig zicht op de scholencultuur. Coaching tussen beide leefwerelden is een
absolute must!
“Momenteel kijkt elke leerkracht enkel binnen zijn vak wat samenhangt met de zeer logge
vakkenstructuur. Het wordt tijd dat we dit meer loslaten en vooral projectmatig gaan werken”, aldus
Katrien Pil, pedagogisch begeleider economie & handel, OPR Regio West-Vlaanderen.
Directeur Timperman duidt dat de hervorming van het secundair onderwijs een gemiste kans is.
“Om STEM beroepen aantrekkelijker te maken, is het fundamenteel dat via rolmodellen het profiel
aantrekkelijker wordt”, aldus schepen Himpe, die zelf enkele uren per week les geeft in het BSO.
“Denk aan Jeroen Meus en de hippe kookprogramma’s van vandaag. Deze bepalen mee de perceptie
die men als jongere heeft t.a.v. een bepaald beroep”. De leerkrachten pleiten voor meer vrijheid in
het leerplan waardoor de leerkracht veel meer zijn passie kan meegeven aan de leerlingen.
Als je vandaag een goede werkkracht vindt die over een lerend vermogen beschikt, ben je als
ondernemer bereid om je organisatie te herschikken op basis van de talenten van deze werknemer,
aldus de aanwezige ondernemers.
De aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt moet snel gedicht worden.
De ondernemers vinden dat scholen geen dure infrastructuur moeten aankopen omwille van snel
verouderde technologieën. De opdracht van de school bestaat erin om de leerling technieken aan te
reiken en een lerende houding mee te geven zodat ze zelf in staat zijn om op het even welke
machine te kunnen werken.

Levenslang leren wordt een belangrijke competentie! Scholen willen de brug slaan met de bedrijven
om de leerlingen en de leerkrachten op de werkvloer kennis te laten maken en te laten leren met de
nieuwste technologie. Het initiatief van minister Muyters en minister Crevits om duaal leren hoog op
de agenda te plaatsen, kan alvast op veel bijval rekenen van ondernemers en scholen.
Unizo Onderwijs & Ondernemen besluit uit deze ontbijtsessie dat er een absolute nood is om de
verschillende stakeholders rond de tafel te brengen om zo samenwerkingsverbanden op te zetten.
Vervolg
Op 23 april wordt alle feedback voorgelegd aan minister Crevits om zo de bezorgdheden mee te
nemen en tevens haar input hierop te kennen.
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