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De RTC’s hebben een unieke positie op het snijvlak beroepsgericht en technisch secundair onderwijs & arbeidsmarkt 

Beleidsdoelstelling: 
 
 Verhoogde samenwerking beroepsgericht en technisch onderwijs & 

arbeidsmarkt. 
 

Onze vraag: 
 
 Actualiseren van RTC als Vlaams beleidsinstrument op het terrein. 
 Versterken link met het beleid zowel vanuit Onderwijs & Vorming als 

vanuit Werk. 
 (H)erkennen van RTC als een Vlaams netwerk aan school-, sector- en 

ondernemingscontacten. 
 

 

De RTC’s versterken kwalitatief de opleidingen met een beroepsgericht en technisch secundair aanbod i.s.m. partners 

Beleidsdoelstelling: 
 
 Verhoogde kwalitatieve uitstroom richting arbeidsmarkt. 
 Professionalisering van de leraar in het beroepsgericht en technisch 

onderwijs. 
 

Onze vraag: 
 
 Actualiseren van RTC als Vlaams beleidsinstrument op het terrein. 
 Een duidelijk afsprakenkader met de pedagogische 

begeleidingsdiensten inzake de professionalisering van de leraren 
aangeboden door de RTC’s. 

 Een provinciaal aanbod vanuit een Vlaams kader. 
 Een duidelijke focus en taakomschrijving voor de RTC’s. 

 

 

De RTC’s zijn een incubator en draaischijf in het verhogen van innovatie in het beroepsgericht en technisch onderwijs 

Beleidsdoelstelling: 
 
 Faciliteren (al dan niet projectmatige) duurzame samenwerking tussen 

beroepsgericht en technisch onderwijs & arbeidsmarkt. 

Onze vraag: 
 
 Actualiseren van RTC als Vlaams beleidsinstrument op het terrein. 

 



De RTC’s gaan op zoek naar mogelijkheden om infrastructuur en apparatuur te delen, te ontsluiten en innovatie in het beroepsgericht en technisch onderwijs 

binnen te brengen. Door het financieringsmodel gelinkt aan verplichte cofinanciering vanwege onderwijsexterne partners, slagen de RTC’s erin om de 

beschikbare overheidsmiddelen globaal te vermeerderen en bijgevolg de impact van de acties te vergroten. 

Beleidsdoelstelling: 
 
 Efficiënte, effectieve en rationele inzet van overheidsmiddelen. 
 Impactmaximalisatie. 

Onze vraag: 
 
 Ambitieuze doelstellingen en overeenstemmende financiering voor een 

performant beroepsgericht en technisch onderwijs vastgelegd in een 
beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de Vlaamse Overheid en de 
RTC’s. 
 

 

De RTC’s zijn makelaars in hun opdracht. Ze bevorderen de samenwerking tussen verschillende partners vanuit een gemeenschappelijk belang. 

Beleidsdoelstelling: 
 
 Versterken van partnerschappen 

 

Onze vraag: 
 
 Actualiseren en linken van de sectorconvenanten met de RTC-werking. 

 
 

 


