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RTC-BLAUWDRUK 
in acht punten



In 2018 startten de vijf RTC’s, op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor 
visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen. We bogen ons 
over onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 
en verder. Deze blauwdruk is een visiedocument, schetst een globaal kader en is gericht 
aan alle politieke partijen en in het bijzonder aan de politieke onderhandelaars die 
beraadslagen over de beleidsintenties van de nieuwe Vlaamse Regering.

De blauwdruk in acht punten vat het proces tot nog toe bondig samen. 
Uiteraard is er uitgebreider naslagwerk ter beschikking met argumenten 
waarom we tot deze keuzes gekomen zijn.
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De Regionale Technologische Centra 
(RTC) zorgen ervoor dat leerlingen 
en leraren van het beroepsgericht 
en technisch secundair onderwijs 
arbeidsmarktgerichte, technische 
en technologische competenties 
kunnen verwerven. Ze doen dit 
door samenwerking te realiseren 
tussen het onderwijs (tso-bso-
dbso-buso), ondernemingen en 
andere arbeidsmarktactoren. 

Via het verbinden van school en 
werkplek, wordt er ingezet op een 
vlotte aansluiting met de hedendaagse 
arbeidsmarkt. Door de projecten van 
RTC krijgen leerlingen en leraren de 
kans om zich op een loopbaan in 
techniek en technologie te oriënteren, 

WIE ZIJN WE ALS RTC? 
WAAR LIGT ONZE EXPERTISE? 
WAAR LIGGEN ONZE UITDAGINGEN?

kennis te maken met de nieuw(st)e  
techniek en technologieën en zo te 
werken aan een stevige startpositie op 
de arbeidsmarkt.

Een aantal kernwoorden duiden verder 
ons DNA: het verbinden van (project)
partners, de rol van de leraar, het 
verbinden van scholen – bedrijven en 
van scholen onderling, het versterken 
van expertise, het gemeenschappelijke 
belang, levenslang leren, trekker rond 
innovatie, competenties van de 21ste 
eeuw, technologie, techniek, flexibel, 
slagvaardig en wendbaar.

RTC’s kennen behalve hun uitgesproken 
netoverschrijdende werking ook 
een provinciale, interprovinciale en 
Vlaamse werking. De aansturing 
gebeurt vanuit het beleidsdomein 
Onderwijs & Vorming.

Meer info vind je hier. 
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Als RTC weRken wij sAmen 
meT en bevoRdeRen 
wij de sAmenweRking 
Tussen veRsChillende 
pARTneRs, om leeRlingen 
opTimAAl vooR Te beReiden 
op ARbeidsdeelnAme. 
we doen diT vooRAl 
dooR veRsTeRking vAn 
de TeChnologisChe 
expeRTise vAn leRARen en 
leeRlingen. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/regionale-technologische-centra


Het landschap waarin de RTC’s zich bewegen is de laatste 16 jaar grondig veranderd. 

De snelle technische en technologische (r)evolutie heeft niet alleen impact op de 
organisatie van ondernemingen en industrieën, hun producten en zakenmodel. 
Het brengt ook voor het onderwijssysteem zelf heel wat uitdagingen naar de 
afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

DE RTC’S ALS 
DYNAMISCHE 
ORGANISATIE IN EEN 
EVOLUEREND LANDSCHAP

• Het opleidingsaanbod moet enerzijds sneller en beter inspelen op de 
transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering: (1) Circulaire economie, (2) Slim Wonen 
en Leven, (3) Industrie 4.0, (4) Levenslang leren, (5) Samen leven in 2050, (6) Mobiliteit 
en (7) Energie. 

• Anderzijds merken we dat scholen meer maatgerichte ondersteuning vragen, gericht 
op specifieke (technische) competenties. Een brede complementaire inzetbaarheid 
blijft daarbij belangrijk. Denk maar aan de 21ste eeuwse competenties zoals 
probleemoplossing, creativiteit, het uitdenken van nieuwe ideeën en sociale interactie. 
Deze moeten voldoende ruimte krijgen in het onderwijscurriculum.

• Tenslotte worden we geconfronteerd met nieuwe vormen van werkplekleren en met 
wisselende verwachtingen vanuit sectoren en diverse beleidsdomeinen.  
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de snelheid vAn de 
innovATieve onTwikkelingen 
dAAgT heT beRoepsgeRiChT 
en TeChnisCh ondeRwijs 
uiT en zeT heT ondeR dRuk. 
diT kAn sleChTs opgevAngen 
woRden dooR een veRhoogde 
sAmenweRking ondeRwijs-
ARbeidsmARkT. diT sTeRkT 
de RTC-doelsTellingen Als 
noodzAkelijk en bijzondeR 
RelevAnT.



De RTC-werking gaat altijd uit van 
samenwerking met ondernemingen 
maar ook met andere partners 
zoals sectoren, VDAB, pedagogische 
begeleidingsdiensten, lokale 
en provinciale besturen en 
projectorganisaties zoals Connectief 
vzw, … Specifiek voor wat de 
ondernemingen betreft, doen we als 
RTC beroep op hun ecosysteem: 
m.n. de aanwezige expertise, 
de infrastructuur en apparatuur, 
hun innovatie en mentorschap. 
Indien de RTC’s zelf een aanbod 
organiseren, doen ze dit complementair 
aan het bestaande aanbod.

HET KADER 
WAARBINNEN 
WE WERKEN3

De RTC-werking wordt opgehangen 
aan de beroepskwalificaties, de 
curriculumdossiers en de zeven 
transitieprioriteiten van de Vlaamse 
Regering: (1) Circulaire economie, 
(2) Slim Wonen en Leven, (3) Industrie 
4.0, (4) Levenslang leren, (5) Samen 
leven in 2050, (6) Mobiliteit en 
(7) Energie. 

De RTC-werking is gericht op een 
optimale aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt. De RTC’s doen dit vooral 
door versterking van technische en 
technologische expertise. Maar ook 
m.b.t. nieuwe leervormen (alle vormen 
van werkplekleren zoals bijvoorbeeld 
duaal leren) kan RTC een bijvoorbeeld 
sensibiliserende en/of faciliterende rol 
opnemen. 



Hoe zien wij een kwalitatieve 
werking gelinkt aan 
doelgroepen en middelen? 

De huidige doelgroep leraren en het 
ondersteunend kader (TAC, TA)* en 
leerlingen 3e graad tso, bso, dbso, buso 
en leertijd (zowel duale als niet-duale 
varianten) komen in aanmerking. I.f.v. 
de professionalisering van de leraar 
kan de RTC-werking ook opengesteld 
worden voor leraren uit de 2e graad. 

We vinden het belangrijk om te 
streven naar een duidelijke focus 
en taakomschrijving voor de RTC’s.  
Een focus op de beroepsgerichte en 
technische opleidingen matcht het 
best met het RTC-DNA. Vooral in 
deze onderwijsniveaus zijn de noden 
hoog en vraagt men een maatgerichte 
aanpak.

ONZE DOELGROEP 4
Om de instroom in STEM-
studierichtingen te verhogen, kunnen 
de RTC’s initiatieven van sectoren en het 
flankerend onderwijsbeleid van lokale en 
provinciale besturen ondersteunen. 

De leraar is voor ons een ‘brugfiguur’. 
Van bij de start heeft RTC aandacht 
voor het verduurzamen van projecten 
zodat deze kunnen ingebed worden 
in het reguliere beleid van de school. 
We versterken de vaktechnische 
competenties van de leraar i.f.v. 
de competentieversterking van de 
leerling. Door de acties in tweede 
instantie open te stellen voor leraren 
2e graad, wensen we ook in de 
2e graad innovatie en up-to-date 
technisch-technologische bagage 
binnen te brengen en zo bij te dragen 
tot een meer bewuste studiekeuze van 
de leerlingen naar de 3e graad.

We professionaliseren de leraar door al 
dan niet projectmatige samenwerking 
te stimuleren met ondernemingen 
en het ontsluiten van technische 
en technologische apparatuur en 
infrastructuur. We doen dit i.s.m. de 
pedagogische begeleidingsdiensten. 
Uitgangspunt hierbij zijn o.a. de 
21e eeuwse vaardigheden van de 
toekomstige werknemer. Acties zijn 
vraaggestuurd en resulteren in een 
aanbod voor meerdere scholen. 
Vanuit een community-gedachte 
zet RTC tenslotte in op kennis- en 
expertisedeling door contacten te 
versterken tussen leraren onderling 
(school- en/of netoverschrijdend) 
enerzijds en schoolteams en 
ondernemingen anderzijds. 

• leRARen 2e of 3e gRAAd

• ondeRsTeunend kAdeR (TAC, TA)

• leeRlingen 3e gRAAd Tso, bso, dbso, buso en leeRTijd

TAC = Technisch Adviseur Coördinator 
TA = Technisch Adviseur



Het kwalitatief versterken van opleidingen in 
het beroepsgericht en technisch onderwijs 

Als RTC spelen wij een rol om de kwalitatieve uitstroom 
richting arbeidsmarkt vanuit het beroepsgericht en technisch 
onderwijs te versterken. Een optimale aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt in functie van technische en technologische 
bagage voor leerlingen is daarbij de doelstelling. 

We versterken de competenties van de leerling door hen 
aansluiting te laten maken met hedendaagse technologie. 
We laten leerlingen kennismaken met technische en 
technologische infrastructuur en apparatuur door het 
faciliteren van net- en sectoroverschrijdende initiatieven. 
We organiseren technische en technologische vorming voor 
leraren en leerlingen.

WAT WE VOOR ONZE DOELGROEP DOEN5
Het verhogen van de innovatie in het beroepsgericht 
en technisch onderwijs 

Als RTC zijn wij een incubator en draaischijf in het verhogen 
van innovatie in het beroepsgericht en technisch onderwijs. 
Een optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in functie van 
arbeidsmarktreële en innovatieve ervaringen voor leerlingen is 
daarbij de doelstelling.

Als voortrekker rond innovatie, creëren we een aanbod rond 
innovatie over de regio’s heen. De beroepskwalificaties, de 
curriculumdossiers en de zeven transitieprioriteiten zijn daarbij 
het uitgangspunt. De community-werking maakt kennis- en 
expertisedeling mogelijk i.f.v. impactvergroting. 

Als RTC houden we ook internationaal de vinger aan de pols. 
We werken samen met organisaties die de ondersteuning van 
het beroepsgericht en technisch onderwijs als doelstelling 
hebben. Door samenwerking met organisaties in het buitenland, 
krijgen we zelf ook inzicht in andere benaderingen en kunnen we 
bepaalde uitdagingen in Vlaanderen aanpakken vanuit nieuwe 
invalshoeken voor wat betreft onze core-business.



Het toekomsttraject van de RTC’s wordt benaderd vanuit een 
integraal model voor de organisatie van haar kerntaken 
en een aantal ondersteunende diensten. Zowel in de 
ondersteunende taken (ICT, communicatie en PR, 
boekhouding en financiën, HR en personeelsbeleid 
en innovatie en R&D), als bij de kerntaken 
(kwalitatief versterken van en het verhogen van 
innovatie in het beroepsgericht en technisch 
onderwijs) worden een aantal zaken 
op Vlaams niveau georganiseerd 
en een aantal zaken regionaal. 
We spreken daarbij af wat we 
minimaal Vlaanderenbreed 
opnemen en wat we als 
provincie nog meer 
kunnen doen.

RTC ALS WENDBARE 
ORGANISATIE: ÉÉN 
GEÏNTEGREERD 
ORGANISATIEMODEL, 
VLAANDERENBREED 
VANUIT PROVINCIES
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Vlaams niveau

Om de werking te optimaliseren, leggen we Vlaanderenbreed 
vast in welke domeinen en voor welke doelgroep er minimaal 
actie wordt ondernomen. De beslissing op Vlaams niveau is 
bindend voor het provinciale niveau. Ook de inhoudelijke focus en 
prioriteiten maken deel uit van dit werkingskader. Eén strategisch 
plan en contactpunt Vlaanderen is de concrete output, het resultaat. 
Vlaanderenbreed wordt ook ingezet op het delen van kennis 
en expertise. Tenslotte wordt ook vastgelegd welke acties de 
provinciale RTC’s gezamenlijk ondernemen.

Als basisprincipe laten we de scholen Vlaanderenbreed zelf bepalen 
aan welk aanbod ze deelnemen. De RTC’s staan uiteindelijk 
samen in voor de uitbouw van een Vlaams netwerk aan school- en 
ondernemingscontacten. Dit alles is gericht op impactverhoging.

Provinciaal niveau

We realiseren een maatgerichte (project)werking op provinciaal 
niveau, waarin schoolteams de cruciale schakel zijn.

Naar schaalgrootte blijven we naast het Vlaamse niveau ook kiezen 
voor het provinciale niveau. Dit niveau is enerzijds voldoende om 
Vlaanderenbreed een projectwerking aan op te hangen. Anderzijds 
genoeg om een maatgericht aanbod te creëren voor onze 
doelgroep. Het provinciale niveau is daarmee een cruciaal niveau 
tussen het Vlaamse onderwijsbeleid en de lokale scholen. 

De provinciale RTC’s ontwikkelen een projectaanbod met Vlaamse 
en regionale partners en genereren daarbij cofinanciering. 
Ze houden zich daarbij aan de strategische lijnen en inhoudelijke 
prioriteiten die Vlaanderenbreed vastgelegd zijn. De community-
werking staat in voor kennis- en expertisedeling (scholen en 
scholen & scholen en ondernemingen).



Flexibiliteit zal ook in de nabije toekomst één van de belangrijkste RTC-
eigenschappen blijven. De RTC-opdracht en -acties situeren zich niet in een vacuüm. 
Een aantal zaken zijn voortdurend in evolutie en hebben een (directe) invloed op onze 
werking. Deze evoluties vragen onze blijvende aandacht. 

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST7

• de modeRniseRing seCundAiR ondeRwijs

• de besTuuRlijke opTimAliseRing en
sChAAlveRgRoTing binnen ondeRwijs

• de veRdeRe uiTbouw vAn sTem
en in heT bijzondeR in heT Aso
(ToegepAsTe weTensChAppen)

• duAAl leRen

• heT lAndsChAp meT RelevAnTe ACToRen
Rond innovATie

• de evoluTie vAn de seCToRConvenAnTen

• de TRAnsiTiepRioRiTeiTen vAn de vlAAmse
RegeRing en de weRking vAn de seCToRen



ROUTEPLAN8
Met dit doordacht traject hebben we als RTC’s het 
voorbije jaar hard gewerkt aan de optimalisatie van 
onze werking. Het voorliggende document is daar het 
resultaat van en wordt op dit moment gedragen door 
vier RTC’s. 

Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, een 
efficiënte inzet van medewerkers, kostefficiëntie ten 
gevolge van het concentreren van activiteiten alsook 
het delen en inzetten van de gezamenlijke aanwezige 
expertise en competenties stonden daarbij voorop. 

De publicatie van dit RTC-visiedocument is 
onderdeel van een intensief en nauwkeurig gepland 
tijdspad dat loopt tot net voor het einde van de 
huidige beheersovereenkomst met de Vlaamse 
Overheid in 2020. Een nieuw organisatiemodel met 
daarin een gedetailleerde rolverdeling maken deel uit 
van de besprekingen die we de komende maanden 
zullen voeren.

Voor het uitgebreider naslagwerk 
contacteert u uw RTC:

www.rtcwestvlaanderen.be 
www.rtcoostvlaanderen.be
www.rtcvlaamsbrabant.be
www.rtclimburg.be

www.rtcwestvlaanderen.be
www.rtcoostvlaanderen.be
www.rtcvlaamsbrabant.be
www.rtclimburg.be

