De technieker van vandaag is niet de
technieker van morgen?!

Tielt - Woensdag 28 februari 2018
Vandaag de dag stellen we een tekort aan goed geschoolde techniekers vast, aldus Jan Maes, CEO
van Vulkoprin een Belgisch familiaal producerend en innoverend bedrijf dat o.a. rollercoasters maakt
voor pretparken. Tegen 2020 (bron: STEM monitor) wil het STEM platform een vooruitgang met 4
procentpunten voor de STEM-instroom periode 2012-2020 waarbij de stijging voor een aanzienlijk
deel komt van een hogere vrouwelijke participatie. Hoe we die cijfers zullen halen is de grote vraag
daar we momenteel op een status quo zitten.
Onder het motto “Techniek is sjiek” ondersteunt Vulkoprin dit initiatief van UNIZO Onderwijs &
Ondernemen en RESOC die de handen in mekaar slaan om tijdens 4 ontbijtsessies samen met
leerlingen, leerkrachten, scholendirectie, ondernemers en lokale overheid zich te buigen over dit
super actueel thema.
Tijdens het debat kwamen er volgende topics aan bod:

•

Voldoen de beschikbare opleidingen en zijn de leerplannen van vandaag afgestemd op de
noden van de ondernemer van morgen?

•

Beschikken scholen vandaag over voldoende mogelijkheden/middelen om deze vraag in te
vullen?

•

Hoe zit het met de samenwerking onderwijs-werkveld vandaag de dag? Kunnen bedrijven
participeren in een school?

•

Kan duaal leren een oplossing bieden binnen dit vraagstuk?

De conclusie na deze succesvolle ontbijtsessie is dat iedereen hard aan het werken is en dat de
samenwerking tussen het onderwijs en de ondernemers er zeker is.
Duaal leren is een grote stap in de goede richting. In Tielt loopt de samenwerking tussen de bedrijven
en de scholen heel goed en ondernemers geloven in het duaal leren, maar vragen om rekening te
houden met de behoeften en noden van een KMO. UNIZO Onderwijs & Ondernemen wil de brug
slaan tussen onderwijs en ondernemen: ondernemers hebben nood aan een goede ondersteuning
tijdens duaal leren.
Wat betreft de STEM richtingen blijven deze zoals eerder vermeld zeer belangrijk. Vandaag is het een
internationaal probleem om goede techniekers te vinden. We moeten STEM meer promoten en op
zoek gaan naar STEM-ambassadeurs.
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Integratie van jongeren met een
vreemd origine in het onderwijs
en bedrijven.
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Onderwijs van de toekomst.
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http://www.haki.be/
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Het onderwijs van de toekomst:
de brug slaan tussen Onderwijs
en Ondernemen.

