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Voorwoord 
 

Hier voor u ligt het laatste jaarverslag van de beheersovereenkomst die liep van september 

2020 tot en met augustus 2022. Wij zijn in ons RTC dan ook zeer dankbaar dat we een nieuwe 

beheersovereenkomst hebben gekregen die loopt tot en met augustus 2027. 

Een nieuwe beheersovereenkomst geeft ons perspectief om projecten op lange termijn uit te 

rollen. Het afgelopen schooljaar hebben we met ons aanbod 88 van de 107 scholen in onze 

doelgroep bereikt, met die 82 % zijn we best wel tevreden. Voor een 5-tal scholen hebben we 

jammer genoeg geen specifiek aanbod, anders was ons bereik misschien nog hoger 

geweest.  

Ons RTC-team zal dus de volgende 5 jaar opnieuw zijn beste beentje voorzetten, zodat we 

een aanbod uitrollen dat voldoet aan de noden van onze scholen, dit in samenwerking met 

ondernemingen en partners uit het werkveld waarmee we een win-winsituatie creëren, dit 

zowel op Vlaams als regionaal niveau.  

De afgelopen jaren hebben we bewezen dat investeren in maatwerk, partnerschappen en 

langdurige projecten echt wel loont. Het is voor ons veel makkelijker om een éénmalige 

workshop te organiseren. Toch kiezen we bewust om te investeren in projecten van langere 

duur, omdat die beter verankerd worden in onze scholen.  

Er wordt wel eens van de Limburgers gezegd dat ze wat trager zijn, misschien klopt dat wel. In 

ons RTC nemen we bewust de tijd en ruimte om samen met ons bestuur, DNL1 en onze 

scholen het nodige draagvlak te zoeken vooraleer we een project uitrollen. Het is een 

intensieve werkwijze, maar die telkens opnieuw zijn vruchten afwerpt, wat je ook kan 

terugvinden in dit jaarverslag. 

Afgelopen schooljaar werd er in ons RTC al voorzichtig geëxperimenteerd met de XR-

technologie in het VRTC-project (Virtual Reality Teaching Camp). Het was een intensief, niet 

altijd eenvoudig, maar wel een boeiend traject. Een aantal leraren gingen samen met ons 

de uitdaging aan om hun eerste stappen te zetten in het virtueel leren. Op het einde van het 

traject had elke leraar een eindproduct dat kan ingezet worden in de klaspraktijk.  

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het XR-project. We kijken er zeker naar uit. 

Samen met u hopen we dat de rol van het lerend netwerk, de XR-academy en de RTC-rol 

snel duidelijk wordt, zodat we samen met onze scholen kunnen afstemmen. Ook hier vinden 

we een netoverschrijdend draagvlak en verankering zeer belangrijk zowel binnen onze 

scholen, het Vlaamse maar ook ons regionaal Limburgs werkveld.  

Ondanks dat we best wel trots zijn op de gerealiseerde acties van schooljaar 2021-2022, zijn 

er ook bezorgdheden. De afgelopen 2 schooljaren, waren niet de makkelijkste jaren voor 

leraren en scholen. We hadden corona en de daaropvolgende coronagolven, de 

onderwijsvernieuwing in de 2de graad en scholen kregen de kans om een digitale omslag te 

maken wat op zich positief was. Toch zijn er nog tal van leraren/scholen zoekende om alles 

geïmplementeerd te krijgen in hun dagdagelijkse werking, met een bezorgde blik wordt er 

uitgekeken naar de onderwijsvernieuwing in de 3de graad. 

In elk geval vinden we het bewonderenswaardig, dat er elke dag opnieuw leraren voor de 

klas staan die het beste van zichzelf geven en dat niet altijd in de makkelijkste 

omstandigheden.  

 
1 Denkgroep Nijverheid Limburg, een netoverschrijdende groep van directeuren die de werking van het RTC mee 

vorm geven. 
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Het is voor die leraren dat we elke dag het verschil willen en kunnen maken. Uiteraard doen 

we dit niet alleen, maar wel met alle betrokken scholen en partners uit ons netwerk. 

Alvast veel leesplezier. 

Namens het bestuur en het RTC-team. 
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1. Projecten in functie van de platformfunctie 

Al onze projecten worden in theorie opgedeeld in de platformfunctie of acties die kaderen in 

het verwerven van arbeidsmarktgerichte competenties. We ervaren dit als een theoretische 

opdeling, want in de dagdagelijkse praktijk kan je dit niet altijd afbakenen in aparte 

onderdelen. 

 

In de platformfunctie kunnen we experimenteren en innoveren, eens een actie op punt staat 

dan kan deze deels of structureel verankerd worden in het verwerven van 

arbeidsmarktgerichte competenties. Niet alle acties geven het verwachte resultaat, deze 

worden dan bijgestuurd of stopgezet.  

 

Als RTC geloven we sterk in de faciliterende platformfunctie. Het is een niche en een biotoop 

waar we ons als RTC goed in voelen en het verschil kunnen maken. Het aangereikte kader 

van het decreet, geeft ons de mogelijkheid om in te zetten op afstemming van infrastructuur 

en apparatuur, afstemming werkplekleren, nascholing nieuwe technologieën en creatie van 

een platform rond onderwijs en ondernemingsleven.  

 

De doelgroep die we beogen is de doelgroep conform de beheersovereenkomst en het 

Vlaams strategisch plan. Binnen dit kader hebben we gekozen voor prioritaire 

studiegebieden meestal gelinkt aan de opportuniteiten van SALK en SALK Turbo2 waar er 

gewerkt wordt aan 4 Limburgse prioriteiten nl. competitief Limburg, digitaal Limburg, 

duurzaam Limburg en inclusief Limburg.  

 

In de platformfunctie kunnen we ook inzetten op andere studiegebieden, maar hier willen we 

ook zoveel mogelijk rekening houden met regionale noden en opportuniteiten. 

Als RTC moet je keuzes maken, je kan niet alles doen en we willen vooral kwaliteit leveren en 

ons profileren als een betrouwbare partner. Het is nog steeds een bewuste keuze om partners 

te laten schitteren en vanuit gebundelde krachten met partners uit het onderwijs en socio-

economische actoren vertrekkend vanuit noden en opportuniteiten antwoorden te 

formuleren. 

 

Werken in partnerschap is niet altijd de snelste weg, maar je creëert wel draagvlak en het is 

een goede manier om kennis en opgebouwde expertise te delen en verder te verankeren in 

ons werkveld.

 
2 SALKturbo Limburg Economisch Versnellen 2020  
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1.1. Versterken van leraren in een snel 

wijzigend onderwijslandschap 
 

 

Omschrijving  
COVID-19 heeft de digitalisering in versnelling gezet maar ons ook laten zien dat contactonderwijs 

belangrijk is en blijft. Waarschijnlijk zullen we evolueren naar contactonderwijs, dit in combinatie met 

online leren. We zijn met zijn allen zoekende hoe we dit vorm geven, rekening houdend met de 

concrete onderwijsleersituatie en het specifieke profiel van zowel leerlingen als leraren. 

Virtual Reality is een veelbelovende technologie zodat je zonder fysieke verplaatsing een authentieke 

omgeving kan ervaren. Er is interesse en een grote vraag bij scholen, maar de implementatie blijft 

voorlopig zeer beperkt. Daarom willen we leraren ondersteunen zodat ze educatieve leermiddelen 

kunnen ontwikkelen of ermee aan de slag kunnen in een arbeidsmarktgerichte omgeving. VR is een 

veelbelovende educatieve technologie waarvan de meerwaarde welbekend is.  

 

In schooljaar 2021-2022 ging men in de 2de graad aan de slag gaan met de nieuwe leerplannen. In 

schooljaar 2020-2021 hebben we veel tijd en energie gestoken in het detecteren van de noden. 

Uit de bevraging rond de digitalisering is duidelijk gebleken dat het voor leraren belangrijk is dat de 

opleiding zo concreet mogelijk is, dat men met het geleerde aan de slag kan en dat we achteraf een 

moment voorzien zodat men de knelpunten die men na de opleiding tegenkwam kan bespreken. 

 

 

Actie: VRTC – Virtual Reality Teaching Camp Limburg 
Scholen zijn zoekende rond het inzetten van digitale leermiddelen. Enkele jaren geleden zaten we in de 

klankbordgroep van het onderzoeksproject van PXL rond VR Leerfabriek/Vivista met als concrete case 

Punch Power. Afgelopen schooljaar namen PROVIL Lommel en Don Bosco Helchteren deel aan het 

IMEC-project VR-leerfabriek. Dit zijn ook 2 scholen die deel uitmaken van DNL en bereid zijn om hun 

ervaringen en kennis te delen. We hebben dus voldoende puzzelstukken om een netoverschrijdend 

traject op te zetten rond VR i.s.m. PXL.  

 

 

Actie: versterken van leraren  
De noden die we gedetecteerd hebben situeren zich vooral in het studiedomein STEM en dit zowel in 

de A-finaliteit, als de D/A-finaliteit. We rollen een programma op maat uit met diverse 

samenwerkingspartners uit het werkveld.  

 

Onderstaande acties werden uitgerold: 

- 2-daags opleidingstraject: Sanitaire Installaties – Syntra PXL-T2-campus 

Op vraag van leraren hebben we een aanbod voorzien voor leraren elektriciteit in de 2de 

graad arbeidsmarktfinaliteit rond sanitaire installaties. Voor deze opleidingen is er een op maat 

gemaakt programma opgesteld waar zowel een theoretisch als praktisch luik werd voorzien. 

Leraren leerden o.a. de verschillende soorten kranen kennen, een boiler aansluiten, het lezen 

van installatieschema’s en het monteren van een wastafel en afvoeren. 

 

- 2-daags opleidingstraject: Voertuigtechnieken – Syntra PXL-T2-campus 

Op vraag van leraren hebben we een aanbod voorzien voor leraren elektriciteit in de 2de 

graad arbeidsmarktfinaliteit rond voertuigtechnieken. Voor deze opleidingen is er een op maat 

gemaakt programma opgesteld waar zowel een theoretisch als praktisch luik werd voorzien. De 

eerste dag startte met een basis over de fiets. Op de tweede dag werden de leraren 

ondergedompeld in de wereld van e-bikes. 
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- Workshop CNC - Woodwize @Mosa-RT Maaseik  

De hervorming van het secundair onderwijs stelt het onderwijs voor nieuwe uitdagingen. Dat 

vraagt soms nieuwe of upskilling van competenties. Een voorbeeld hiervan is het bedienen en 

programmeren van CNC gestuurde houtbewerkingsmachines. In overleg met pedagogische 

begeleiders heeft Woodwize een aanbod CNC-sturing houtbewerkingsmachines uitgewerkt. 

Deze opleidingen worden mee ondersteund door ons als RTC. De opleidingen ‘intro CNC’ en 

‘CNC programmatie’ werden georganiseerd op verschillende locaties (voor Limburg bij Mosa-RT 

Maaseik).      

 

 

Budget 
 

Totaal projectkost = € 48 385,56  

 

De cofinanciering: gebruik kennis, infrastructuur en 

apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS- 

DUUR 

AANTAL  

  

OPLEIDINGS- 

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Opleiding Sanitaire Installaties - 23/5 & 24/5 7 1,5 0 7 0 10,5 

Opleiding Sanitaire Installaties extra - 2/6 & 3/6 4 1,5 0 4 0 6 

Opleiding Voertuigtechnieken - 22/4 & 25/4 8 2 0 11 0 22 

Opleiding Voertuigtechnieken extra - 13/5 & 16/5 5 2 0 6 0 12 

VRTC traject 1 8 6 0 9 0 54 

VRTC traject 2 4 5 0 5 0 25 

CNC Woodwize @Mosa-RT Maaseik 25-26/11 & 

4/5 
4 3 0 5 0 15 

 

UITLEENDIENST 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

AANTAL 

  
ONTLEENDAGEN 

    LLN   

VRTC – rugzak 5 0 71 

 

 

 

 

 

 

RTC Limburg

€ 40430,18

84%

Cofinanciering

€ 7955,38

16%
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Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 

De opleidingen Sanitaire Installaties en Voertuigtechnieken, beide i.s.m. Syntra PXL georganiseerd op de 

T2-campus, kwamen er op vraag van leraren  uit de 2de graad. Deze beide opleidingen werden op 

maat uitgewerkt. Ze waren snel volzet, waarna we voor elke opleiding nog een extra 2-daagse hebben 

ingericht. In totaal namen er 11 leraren uit 10 verschillende scholen deel aan Sanitaire Installaties. Voor 

de opleiding Voertuigtechnieken namen er 18 leraren deel van 11 verschillende scholen. 

In schooljaar 2020-2021 werden de voorbereidingen gedaan voor Virtual Reality Teaching Camp (VRTC) 

i.s.m. Hogeschool PXL en Auva. In schooljaar 2021-2022 zijn de eerste 2 groepen (1ste groep 9 leraren, 

2de groep 5 leraren) gestart aan hun traject. Van de eerste groep zijn 8 leraren succesvol tot een 

eindresultaat gekomen. In de 2de groep hebben 4 leraren hun traject volledig kunnen afwerken. De 2 

leraren haakten af omwille van ziekte en overbelasting van hun takenpakket. Er werd een VRTC-rugzak 

samengesteld waar alle benodigdheden voor het maken van video’s inbegrepen waren. Leraren 

konden deze rugzak bij ons uitlenen om hun eigen video te vervaardigen. 

Er hebben 5 leraren uit 4 verschillende scholen deelgenomen aan de opleiding CNC die Woodwize 

organiseerde in Mosa-RT Maaseik. 
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1.2. Samenwerking onderwijs en 

ondernemingsleven 
 

Omschrijving 

Als we een moderne kennisregio willen zijn waar techniek en wetenschap een prominente rol speelt, 

dan zullen we samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en organisaties moeten 

blijven stimuleren. De technologie evolueert razendsnel, wat het moeilijk maakt voor de scholen om 

te kunnen volgen, maar net door samenwerkingsverbanden op te zetten met ondernemingen en 

andere partners, kunnen de scholen uit onze doelgroep beroep doen op expertise die anders niet 

voorhanden is. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om scholen beter te leren kennen, zodat zij 

ook weten voor welke thema’s men beroep kan doen op de expertise van deze scholen. We geloven 

erin dat we op deze manier stappen vooruit zetten om te komen tot hedendaags onderwijs over de 

verschillende studiegebieden heen. 

 

 

Actie: sensibiliseren, informeren en inspireren 
Ondanks dat de samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen een actueel thema is, is het niet 

zo eenvoudig om ondernemers over de streep te trekken om samen te werken. De samenwerking 

kan op vele manieren gebeuren, vertrekkende vanuit specifieke noden en opportuniteiten om te 

komen tot een win-winsituatie zowel voor onderwijs als het ondernemingsleven. 

Ondernemers geven vaak aan, dat ze niet weten op welke manier er kan samengewerkt worden en 

hoe men dit concreet moet aanpakken. We stellen vast dat het voor ondernemers niet altijd 

eenvoudig is, om medestanders in de onderneming te vinden die de samenwerking verder vorm 

kunnen geven.  

Als RTC reiken we telkens een kader aan, met de verschillende mogelijkheden rond samenwerkingen 

met het ondernemingsleven, gaande van het ter beschikking stellen van kennis, apparatuur en 

infrastructuur tot het opleiden van leerlingen en leraren op de werkvloer. In de eerste plaats 

contacteren we ondernemingen in functie van onze werking, maar als RTC neem je ook het grotere 

verhaal mee zoals de mogelijkheden rond duaal leren, of andere projecten die voor ondernemingen 

interessant kunnen zijn. 

Elk schooljaar investeren we op verschillende manieren om met zoveel mogelijk ondernemingen in 

contact te komen met als doel concrete samenwerkingen met het ondernemingsleven vorm te 

geven. Via o.a. het lidmaatschap van de Vereniging Industriëlen in Genk leggen we contacten met 

ondernemingen, maar ook de Thor-community op de Thor-site is zeer belangrijk voor ons.  

‘Limburg STEM’t af!’ is een zeer goede hefboom om op een versnelde manier in contact te komen 

met tal van ondernemingen. Ze maken niet alleen deel uit van een straf team, maar komen ook 

terecht in ons netwerk, waar we op inschakelen als we nieuwe projecten willen realiseren. 

 

We willen niet alleen sensibiliseren, informeren en inspireren, maar ook fungeren als voorbeeld. 

Daarom gaven we ook 2 leerlingen de kans om bij ons stage te lopen. 

 

• 1 leerling uit IT & Netwerken – Altas College Genk – 2 weken 

• 1 leerling uit Multimedia – BuSO Sint-Elisabeth Pelt – 3 weken 

 

De stagiair van het Atlas College Genk, werkte samen met een medewerker van het RTC aan een 

eindproduct. Het resultaat kan je hier vinden: https://youtu.be/4XlOJZ154Q0. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4XlOJZ154Q0
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 Actie: faciliterende functie in het opzetten van samenwerkingen 
Als een onderneming de knoop heeft doorgehakt en met ons wil samenwerken, dan werken we een 

voorlopig traject uit. Daarna worden scholen gecontacteerd en organiseren we een overlegmoment 

bij de onderneming zelf  of is er een eerste kennismaking via een online-platform zodat we kunnen 

aftoetsen of ons opzet klopt en of er nog bijkomende noden zijn. Bij consensus kunnen we met het 

pilootproject van start gaan. Het is soms wat zoeken om een juiste balans te vinden tussen de noden 

van de scholen en de onderneming. 

Soms komen er ondernemingen bij ons terecht die interesse hebben om stagiairs leerkansen te 

bieden of in te stappen in het duaal leren. Ook dan verwijzen we door naar de juiste 

contactpersonen in de scholen om te vermijden dat ondernemingen van het kastje naar de muur 

worden gestuurd. 

Hieronder hebben we de acties opgesomd die uitgerold werden. Indien een actie al zeer concreet is 

dan wordt ze vermeld bij het verwerven van arbeidsmarktgerichte competenties. 

 

Auto 

• Webinar Gates 

Gates organiseert regelmatig webinars om leerlingen en leraren te ondersteunen. Deze 

webinars delen wij dan ook met onze contacten in het studiegebied Auto omdat dit 

interessant kan zijn. Het aanbod dat we verspreid hebben ging over: 

o Het accessoire riemsysteem 

o Het koelsysteem 

o Variabel Valve Timing 

Normaal gezien ontvangen wij welke leraren er deelgenomen hebben, maar door een     

overschakeling naar een nieuw systeem bij Gates is deze info jammer genoeg verloren 

gegaan.   

 

Bouw & Hout 

• Bouwskills 2.2! @VDAB Bilzen – 24/3 

Er namen 42 leerlingen uit 4 verschillende scholen deel aan diverse workshops georganiseerd 

door Constructiv en diverse partners. Leerlingen uit de 3e graad van bouw- en houtrichtingen 

leerden zo nieuwe bouwtechnieken kennen door 17 interactieve en innovatieve workshops. 

 

• Bouwskills 2.2! @Bouwcampus Diepenbeek - 24/5 

Er namen 162 leerlingen uit 7 verschillende scholen deel aan diverse workshops georganiseerd 

door Constructiv en diverse partners. Leerlingen uit de 3e graad van bouw- en houtrichtingen 

leerden zo nieuwe bouwtechnieken kennen door 17 interactieve en innovatieve workshops. 

Daarnaast zorgden de RTC-medewerkers voor de logistieke en praktische ondersteuning 

tijdens deze dag. 

 

• Voorbereiding Jan De Nul – circulaire economie 

Jan De Nul nam contact op met de RTC’s om een eventuele samenwerking aan te gaan rond 

circulaire economie. De coördinator van RTC Limburg nam in naam van de 5 RTC’s contact 

met de onderneming om te bekijken op welke manier er eventueel kan samengewerkt 

worden. Er zal een traject worden uitgerold in schooljaar 2022-2023, dit in samenwerking met 

de andere RTC’s.  

 

 

Mechanica & elektriciteit 

• SEW nam contact met ons. Een aantal jaren geleden hadden ze materiaal geschonken aan 

de scholen en ondertussen vastgesteld dat het materiaal ergens in een vergeethoek was 

terechtgekomen. Ze wilden het deze keer anders aanpakken. Er waren een aantal 

voorbereidende gesprekken, het traject wordt uitgerold in schooljaar 2022-2023. 

 

• Er waren ook een aantal gesprekken met ondernemingen waar niet onmiddellijk een traject is 

uitgekomen. Soms schrikt het ondernemingen wat af, aangezien we een engagement van 

langere duur van de onderneming vragen.  
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Budget 
 

Totaal projectkost = € 121 235,02 

 

De cofinanciering: gebruik kennis, infrastructuur en 

apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RTC Limburg

€ 103843,80

86%

Cofinanciering

€ 17391,22

14%
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1.3. Studiegebiedoverschrijdende 

acties op provinciaal niveau 
 

Omschrijving 

Als RTC zijn we sterk verankerd in het Limburgse landschap. We nemen deel aan overlegmomenten als 

we een meerwaarde kunnen betekenen. Indien nodig verwijzen we door.  

 

 

 Actie: Verruim Je Horizon 

Het is een initiatief van de Limburgse CLB’s. Wij zijn vertegenwoordigd op de beurs. Elk jaar zorgen we 

voor een vernieuwende invulling wat tot gevolg heeft dat we elk jaar nieuwe leraren bereiken die we 

anders niet bereiken. In schooljaar 2021-2022 ging de beurs door op Thor Central in Genk. Hierbij 

hebben we de hulpmiddelen- en ervaringskoffers en ons VRTC-project tentoongesteld aan de 

leerlingen en leraren. Daarnaast zetten we ook altijd de projecten van ‘Limburg STEM’t af!’ in de kijker. 

 

Actie: Provinciaal Overleg Fora duaal leren 

Provincie Limburg is de trekker van het POF. Door deel te nemen aan het overleg, kunnen we 

knelpunten detecteren en eventueel scholen ondersteunen, als bepaalde technische competenties 

niet op de werkvloer kunnen verworven worden.  

 

Ondanks dat duaal leren een volwaardige leerweg is binnen het secundair onderwijs en het erg 

gepromoot wordt, merken we in de realiteit dat scholen zoekende zijn zowel wat betreft de 

voorbereiding van een nieuwe richting of het inhoudelijk invullen van een bepaald onderdeel van een 

studierichting.  

We proberen zoveel als mogelijk gericht door te verwijzen, zodat ze een antwoord krijgen op hun 

vragen. 

 

Het is niet altijd eenvoudig voor scholen met een duaal aanbod om een onderneming te vinden waar 

alle competenties op de werkvloer verworven kunnen worden. De kracht van Limburg ligt in zijn KMO-

landschap, de KMO’s zijn immers de dragers van innovatie, creativiteit en groei maar de keerzijde is 

wel dat het meestal kleine ondernemingen zijn zodat de kans reëel is dat niet alle technische 

competenties bij 1 onderneming verworven kunnen worden.  

 

  

Budget 
 

Totaal projectkost = € 5 826,82 

 

De cofinanciering: gebruik kennis, infrastructuur en 

apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTC Limburg

€ 5826,82

Cofinanciering

€ 0
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1.4. Kennis en expertisedeling 
 

Omschrijving 

Onze wereld is voortdurend in verandering zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. 

Kenmerkend voor onze arbeidsmarkt is dat er nieuwe beroepen ontstaan en traditionele beroepen 

evolueren. Voor het onderwijs is het allesbehalve evident om deze razendsnelle evolutie te volgen, 

ondertussen leerlingen op te leiden die breed inzetbaar zijn en geprikkeld worden om levenslang te 

willen en te kunnen leren. 

 
 

 Actie: Thor Park 
We zijn gehuisvest op het Thor Park van de stad Genk. Ons kantoor bevindt zich in Thor Central, wij zijn 

centraal gelegen op Thor Central en hebben contacten met partners op de T2-campus, EnergyVille 

en de Incubathor.  

Het Thor Park is de hotspot voor technologie, energie en innovatie en sluit aan bij onze missie. 

Voor ons is het zeker een meerwaarde dat we opgenomen werden in de Thor-community. 

EnergyVille doet beroep op ons als ze een aanbod hebben voor leraren, omdat ze weten dat we 

goede contacten hebben met scholen. 

 

 Actie: verankering ‘Limburg STEM’t af!’ 
De afgelopen 6 schooljaren werden er 64 maatschappelijk relevante projecten gerealiseerd. Volgend 

schooljaar 2022-2023 staan er opnieuw 12 projecten in de startblokken. Tijdens het traject vinden we 

het belangrijk om de scholen van elkaars projecten op de hoogte te houden via “de straffe stem” en 

sociale media. Ook in het lerend netwerk wordt er kennis en expertise gedeeld. 

Doorheen de jaren zien we de leerwinst van de trajecten rond het presenteren van een onderwerp, 

contacten leggen met ondernemingen en projectmatig werken. We horen van de projectleiders dat 

ze de verworven kennis ook toepassen in andere projecten van de school, hun kennis ook delen met 

andere scholen. Het is een proces dat stapsgewijs groeit, maar we blijven aan de kar trekken, zodat 

de olievlek zich zowel in de school maar ook tussen de scholen verder kan verspreiden. We dromen 

nog steeds van een inspiratietour waar scholen in Limburg maar ook buiten Limburg kennis kunnen 

opdoen, hoe een project tot stand komt, wat de valkuilen zijn maar ook dat de succesverhalen 

kunnen gedeeld worden.  
 

 Actie: website, Facebook, Instagram en LinkedIn  
Onze nieuwsbrief vertrekt telkens na een schoolvakantie en wordt opgebouwd via een vast principe. 

We blikken terug naar het verleden, geven de huidige stand van zaken weer en kijken vooruit naar 

de toekomst. Actuele thema’s of ontwikkelingen komen eveneens aan bod. Tenslotte zetten we 

telkens een project of onderwijsinstelling met een bijzonder project in de kijker. 

We merken aan de reacties van de scholen, dat onze aanpak wel werkt. Scholen vinden het 

bijzonder prettig om in de spotlights gezet te worden.  

Op onze website, Facebook, Instagram en LinkedIn posten we regelmatig interessante initiatieven 

rond techniek, technologie en onderwijsmaterie. 

Het geeft ons de kans om onze scholen en samenwerkingspartners op een realistische en positieve 

manier in de kijker te zetten. Ondernemingen en partners die ons niet kennen worden zo 

gesensibiliseerd rond de samenwerkingsmogelijkheden op lange termijn.  
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Ook zetten we regelmatig acties van partners of interessante onderwerpen voor onze scholen in de 

kijker. 

• STEM Monitor 2021 

• InnoVET ontmoetingsdag in Brussel 

• Leraar op bedrijfsstage én gratis vervanging? Geen probleem! – Departement Onderwijs & 

Vorming 

• Video matrix secundair onderwijs 

• Mosa-IC: Themadag energie – Efficiënt energiegebruik met de digitale meter 

• Mosa-RT Maaseik winnaar Schrijnwerk Awards 2021  

• Goed rapport voor Spectrumcollege Beringen Duaal Leren 

• Volta:  Werken op hoogte 

• Belgian Maintenance Association vzw: Prijs Wout Theuws ‘21-‘22 

• Vlajo: STEM ondernemer voor de klas 

• VDAB: lijst knelpuntberoepen 2022 

• Agoria: Indumation learning tour 2022 

• Logistiek Leren Zonder Grenzen: Slotevent 

• Volta: Campusacties Elektrotechniek 

• Artikel: Wienerberger: Innovatief circulair bouwsysteem  

• Logistiek zonder grenzen: Overzicht beschikbare opleidingen & webinars 

• Livesaver: Livesaver VR app 

• Dag van de Zorg 2022 

• Schoolverlatersrapport 

• Knelpuntberoepenlijst 

• Artikel: 24/7-economie, is dat onze toekomst? 

• Artikel: Bouwunie – 1 op 10 in de bouw is vrouw 

• Energy Unplugged - EnergyVille 

 

Indien het project net tussen 2 nieuwsbrieven valt en toch past binnen onze missie dan wordt er een 

aparte gerichte mailing naar scholen gedaan. We zijn actief op sociale media zoals Facebook, 

LinkedIn en Instagram. Onze website wordt zo up-to-date mogelijk gehouden. 

 

 Actie: deelname beurzen 
We moedigen scholen aan om met hun leerlingen deel te nemen aan beurzen waarbij leerlingen met 

nieuwe technologieën kunnen kennismaken in hun vakgebied. In schooljaar 2021-2022 hebben 13 

verschillende scholen deelgenomen met hun leerlingen van het studiegebied Hout aan Prowood. Dit 

is dé driejaarlijkse beurs voor de houtsector en de houtscholen. Deze beurs ging door van 17 oktober 

2021 t.e.m. 21 oktober 2021 in Flanders Expo te Gent. De ideale gelegenheid om ons houtaanbod 

kenbaar te maken naar de houtscholen en om er voor te zorgen dat ook de ondernemingen de 

RTC’s nog beter leren kennen. 

 

 Actie: bevragingen digitale systemen 
In schooljaar 2021-2022 hebben we de scholen bevraagd over de noden rond opleidingen voor 

systemen/programma's. Aangezien wij graag maatgericht werken, krijgen we graag zicht welke 

systemen/programma's er in de scholen gebruikt worden. Er werd een bevraging uitgestuurd voor het 

studiegebied Mechanica-Elektriciteit (met feedback van 19 leraren uit 19 verschillende scholen) en 

Bouw & Hout (met feedback van 35 leraren uit 30 verschillende scholen). 

 

 Actie: ondersteuning Erasmus scholen 
Het Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo, contacteerde ons omdat ze studenten via Erasmus op 

bezoek zou krijgen en graag iets wilde doen rond een C02-meter. Tijdens het schooljaar hadden we 

samen met Makerman een sessie georganiseerd voor de leraren. De bestaande inhoud werd wat 

bijgestuurd en zowel de leerlingen van de ontvangende school als de Erasmusstudenten namen deel. 

We vinden het wel prettig dat onze opgebouwde kennis en expertise, over de landsgrenzen heen 

geraakt. Voor de bereikte cijfers zie 6.2 Inzetbare technologie voor duurzame samenleving – energie. 
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 Actie: ondersteuning InnoVET dossier 
Zowel viio Tongeren als het Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo deed beroep op ons om het 

InnoVet dossier inhoudelijk voor te bereiden. 

 

 Actie: Digitale School3 
Het project Digitale School is ontstaan vanuit de Vlaamse beleidsagenda’s Artificiële Intelligentie (AI) 

en Cybersecurity (CS). Vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) worden 

er o.a. middelen voorzien om concrete acties te ontwikkelen in het onderwijs. Het project Digitale 

School maakt hier deel van uit. De uitvoering gebeurt onder toezicht van het Vlaams Agentschap 

Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en loopt van 1/02/2021 tot en met 31/12/2023. Samen met de 

scholen hebben we bekeken waar ze nood aan hebben en dit wordt stap voor stap uitgerold.  

Daarnaast vinden we het belangrijk om dit project zoveel mogelijk te verankeren met onze 

bestaande werking, zodat de kennis niet verloren gaat, als het project Digitale School afloopt. 

 

 Actie: up-to-date RTC medewerkers 
Als medewerker van het RTC is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden in de snelle 

veranderende wereld. We nemen regelmatig deel aan lezingen en workshops om de verworven 

kennis in te zetten in de dagdagelijkse werking van ons RTC en/of te delen met ons netwerk. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat we de actualiteit goed opvolgen. 

 

• 2-daagse workshop werken met Canva  

• Ontbijtvergadering Spectrumcollege Beringen & PSSB rond duaal leren 

• Deelname “Trends in het onderwijs” – PXL Diepenbeek 

• Voorstelling aanbod Constructiv 

• Postgraduaat Digital Learning Architect 

 

Actie: diverse vragen van scholen en partners in ons netwerk 
Regelmatig krijgen we vragen van scholen, die niet onmiddellijk tot onze opdracht behoren, maar 

wel gelinkt zijn aan onze werking. 

Toch vinden we het hier ook belangrijk dat we scholen en partners gericht doorverwijzen naar de 

juiste persoon, zodat men op een degelijke manier verder  geholpen wordt. We doen in dit geval 

beroep op ons uitgebreid netwerk dat doorheen de jaren wel stevig is gegroeid. Hieronder sommen 

we aantal acties op: 

 

• We krijgen regelmatig vragen van scholen die op zoek zijn naar ondernemingen rond een zeer 

specifiek thema in een bepaalde sector of omgekeerd ondernemingen die op zoek zijn naar 

scholen met een bepaalde studieaanbod. 

• We hebben een uitgebreide uitleendienst, regelmatig komen scholen bij ons terecht omdat ze 

het materiaal zelf willen aankopen. 

• Ook komen er wel eens sectorconsulenten bij ons terecht die een onderwijsconvenant in een 

school willen afsluiten en op zoek zijn naar de juiste contactpersoon. 

• Scholen die op zoek zijn naar een STEM-aanbod verwijzen we door naar de T2-campus, STEM-

Academy, … 

• Regelmatig worden we gevraagd om een uiteenzetting te geven rond onderwijs of 

arbeidsmarktgerelateerde thema’s en/of mee na te denken over een bepaald thema of 

onderwerp. Aangezien we een klein team zijn gaan we enkel in op de zaken met een directe 

link met onze werking. Tijdens het event “Beroep in beweging - opleidingen onder spanning 

op 25/11 georganiseerd door UCLL gaven we een overzicht op welke manier we leraren 

professionaliseren in onze werking. 

 
3 Digitale Competenties in het beroepsgericht en technisch onderwijs 

Omgevingsanalyse | behoefteanalyse  
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Budget 
 

 

Totaal projectkost = € 23 018,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTC Limburg

€ 23018,78

100%

Cofinancieri

ng
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1.5. Draagvlak en netwerking 
 

Omschrijving 

Half oktober worden de projectideeën van ‘Limburg STEM’t af!’ getoond aan het grote publiek. Op 

die manier krijgen de deelnemende scholen de kans om hun expertise in de kijker te zetten. 
 

Ons jaaractieplan zullen we op verschillende overlegmomenten voorstellen. Via gerichte mailingen 

per studiegebied zorgen we ervoor dat alle scholen op de hoogte zijn van de mogelijkheden dit 

zowel voor bso, tso, deeltijds onderwijs inclusief de leertijd, alsook de BuSO’s. De laatste jaren hebben 

we sterk ingezet om het deeltijds onderwijs, de leertijd en buso optimaal te betrekken bij onze werking 

en dit werpt zijn vruchten af. Het voordeel is dat we ook kunnen inspelen op hun noden. 

Daarnaast werken we met ad hoc ontwikkelgroepen die de input geven die noodzakelijk is om het 

jaaractieplan van het RTC vorm te geven. Sinds vorig jaar betrekken we tijdens het werkjaar leraren 

actief bij het uitwerken van bepaalde acties van het RTC. Op die manier benutten we de expertise 

van leraren en wordt die expertise ingezet in een ruimer netwerk en verhogen we het draagvlak van 

het RTC.  

 

Denktank Nijverheid Limburg is een overlegorgaan binnen het RTC, bestaande uit een groep zeer 

dynamische directeuren die netoverschrijdend voluit gaan voor innovatie en vernieuwing. Er wordt 

steeds gekozen voor een Limburgs verhaal en ze zorgen tevens binnen hun eigen netwerk/koepel 

voor voldoende draagvlak en opvolging. DNL is dus de motor, als we met het RTC nieuwe 

baanbrekende projecten ontwikkelen en lanceren.  

 

We participeren regelmatig aan de overlegmomenten van de directies van het vrije net, de tac’s en 

ta’s zodat we nieuwe acties, projecten en evoluties kunnen voorstellen. Ook zijn er goede contacten 

met de pedagogische begeleiders op provinciaal niveau. 
 

Regelmatig is er overleg met de sectoren: Constructiv, mtech+ (LIMTEC+), SFTL, LOGOS, Woodwize, 

PlastIQ, Volta,… afhankelijk van de noden en opportuniteiten. Het zijn meestal ad hoc 

overlegmomenten, die goed voorbereid worden en in functie van onze acties van het jaaractieplan 

plaatsvinden. Als klein RTC is het eens zo belangrijk om efficiënt met onze tijdsinvestering om te gaan 

door enkel de noodzakelijke overlegmomenten bij te wonen. De resultaten van de vergaderingen 

moeten effectief omgezet worden in acties op het terrein. 

 
 

Werkgeversorganisaties 

We hebben contacten met UNIZO Limburg, VKW Limburg en VOKA. Het zijn belangrijke partners om 

ondernemingen o.a. te sensibiliseren rond een samenwerking met het onderwijs op lange termijn. 

Het lidmaatschap van de Vereniging Industriëlen Genk is een echte meerwaarde. Op een versnelde 

manier leren we een aantal ondernemingen kennen, waarmee we al concrete samenwerkingen 

hebben opgezet. 

 

THOR Community 

In juni 2021 werd deze community op poten gezet, elke partner kreeg gedurende 2 sessies de kans 

om kennis te maken met alle ondernemingen. Gedurende een pitch kreeg men de kans om zijn 

onderneming voor te stellen en aan te geven wat hij kan bieden en graag wil bekomen van de 

community. Er was veel ambitie en goede wil om zaken te realiseren in co-creatie! Tijdens schooljaar 

2021-2022 hebben we vanuit dit netwerk contact gelegd met Cobotracks, aangezien we een week 

van de cobotisering gaan organiseren i.s.m. Industrial Cobotics in schooljaar 2022-2023.  

 

Gestelde Lichamen 

De burgemeester en schepen nodigden de coördinator uit voor de bijeenkomst van de Gestelde 

Lichamen, door corona werd deze bijeenkomst verzet naar 17 juni 2022. 
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Algemene vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur 

Ons dagelijks bestuur komt maandelijks samen en is nauw betrokken bij de werking van het RTC. Deze 

mensen zijn stuk voor stuk verbinders die werken aan een netoverschrijdend Limburgs verhaal.  

De Raad van Bestuur komt 3 à 4 keer per jaar samen, het zijn gemotiveerde bestuurders die er samen 

iets van willen maken. De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen waar we zowel terug- als 

vooruitblikken. 

 

Bezoek Vlaams Parlement 

Op 20 juni 2021 maakten we kennis met Hilâl Yalçin, volksvertegenwoordiger in de commissie voor 

onderwijs en haar parlementair medewerker Morgane Loffens. We stelden onze werking voor tijdens 

deze kennismaking.  
 

 

  

Budget 
 

Totaal projectkost = € 10 198,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTC Limburg

€ 10198,19

100%

Cofinanciering

€ 0

0%
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2. Projecten in functie van verwerven van 

arbeidsmarktgerichte competenties  

Als RTC vinden we het ontzettend belangrijk dat we acties organiseren die voldoen aan de 

noden van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Terzelfdertijd zetten we sterk in op innovatie en 

vernieuwing door een aanbod te ontwikkelen gelinkt aan de transitiegebieden zoals Industrie 

4.0, mobiliteit, slim wonen en leven, energietransitie, circulaire economie, levenslang leren, 

samen leven in 2050. Het is een bewuste keuze om in te zetten op innovatie en 

toekomstverkennende thema’s die meer en meer deel uitmaken van onze samenleving.  

We werken zoveel mogelijk met ontwikkelgroepen bestaande uit geïnteresseerde leraren met 

technische specialisaties en relevante socio-economische actoren die projectmatig worden 

samengeroepen om ons aanbod samen vorm te geven en uit te rollen, rekening houdend 

met de expertise van de verschillende scholen en partners. 

 

Het voordeel is dat mensen zich kunnen engageren voor een algemeen overleg rond de 

voorbereiding van het jaaractieplan en/of om bepaalde acties verder mee uit te werken. 

Op die manier creëren we betrokkenheid en een ruim draagvlak. We stellen vast dat scholen 

de weg beginnen te kennen en regelmatig zelf met ideeën komen die we dan 

netoverschrijdend aftoetsen. 

 

Meer en meer zetten we in op trajecten in plaats van individuele workshops. We zien dat een 

leertraject meer leerwinst opbrengt dan éénmalige zaken. Het vergt dan wel wat energie om 

een degelijk traject uit te stippelen waarbij de deelnemers de ruimte krijgen om te 

experimenteren. Tijdens het traject merken we dat het wel wat inspanning vraagt om te 

zorgen dat iedereen die aan boord is ook aan boord blijft en dat er kan geland worden met 

een eindproduct dat dan verankerd kan worden in de school.  

 

Een belangrijke opmerking rond doelgroep en bereik is dat we een bepaalde doelgroep 

vooropstellen. In de praktijk wijken we indien nodig af van de doelgroep, als blijkt dat scholen 

interesse hebben in een bepaalde activiteit die past binnen hun leerplan. Sowieso hebben 

we bij de realisaties van acties bijzondere aandacht voor BuSO, leertijd en deeltijds leren, 

zodat het aanbod ook interessant is voor hen. 

 

De leerlingen van de leertijd worden globaal opgenomen in de cijfers van het Departement 

Onderwijs en Vorming maar worden niet ingedeeld in studiegebieden. We krijgen van Syntra 

Limburg op regelmatige basis wel de verdelingen per studiegebied zodat we een beeld 

krijgen van de doelgroep. Sowieso kunnen ze deelnemen aan alle acties als er een link is met 

het studiegebied. 
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2.1.1. 10-dagenregeling 

 

Omschrijving 
De VDAB stelt infrastructuur en apparatuur ter beschikking, voor elke leerling gedurende 10 dagen, 

zodat de competenties van leerlingen kunnen versterkt worden. 

De leraar geeft zelf les in de infrastructuur van de VDAB, na het volgen van een verplichte 

wegwijssessie.  

Voor schooljaar 2021-2022 heeft VDAB heel wat ondersteuning voorzien in functie van de 10-

dagenregeling. 

- Wegwijssessie: de leraar leert hoe je veilig werkt met de apparatuur, is een verplichte sessie 

- Schaduwdag: de leraar volgt hoe de instructeur werkt met de apparatuur 

- Train The Trainer: de leraar krijgt training hoe er met de apparatuur gewerkt wordt 

 

Voor het leeratelier goederenbehandeling, is de schaduwdag jaarlijks verplicht en de Train The Trainer 

eenmalig verplicht. 

Bovenstaande mogelijkheden zijn gratis en kunnen enkel ingeschakeld worden als je bent 

ingeschreven voor de 10-dagenregeling. 

 

Er kan ook een instructeur ingehuurd worden, als de leraar de infrastructuur en apparatuur gebruikt, dit 

is betalend. 

  

 

 Link met strategische doelstellingen 
- Ter beschikking stellen van appratuur en infrastructuur die niet voorhanden is in de eigen 

school. 

- Versterken van leraren. 

 

 

 Projectdoelstelling 
- Leraren gebruik laten maken van de infrastructuur en apparatuur, die niet voorhanden is in de 

scholen.  

 

 Partners 

Initiatiefnemer is VDAB. RTC Limburg vervult de functie van inschrijf- en opvolgingsloket en het 

signaleren van knelpunten aan VDAB en beleid. 
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 Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Elke school krijgt van ons een mail, herinneringsmail en het aanbod van de 10-dagenregeling 

wordt ook opgenomen in onze nieuwsbrief. Ook de leraren die de afgelopen 3 schooljaren 

gebruik gemaakt hebben van de 10-dagenregeling krijgen een gerichte mailing. Op die 

manier voorkomen we teleurstellingen wanneer scholen willen inschrijven na de afsluitdatum.  

We hebben 28 unieke scholen bereikt met het aanbod binnen de 10-dagenregeling. In 

totaal waren er 64 aanvragen ingediend om gebruik te maken van een leeratelier. We 

hebben van 3 scholen buiten onze provincie (De Prins Diest, Damiaaninstituut Aarschot en 

SBSO Zonnegroen) een aanvraag voor een leeratelier ontvangen en goedgekeurd.  

We hebben een leraar van Spectrumcollege Beringen in contact gebracht met VDAB in 

Genk voor een laattijdige kassatraining binnen de 10-dagenregeling. Een leraar van 

Spectrumcollege Duaal Leren Beringen hebben we in contact gebracht met VDAB Bilzen 

voor een laattijdige TTT goederenbehandeling.  

Indien er zich tijdens het schooljaar problemen voordoen, dan zoeken we samen met VDAB 

naar een oplossing. Het is een constructieve en aangename samenwerking zowel op 

provinciaal als Vlaams niveau. 

De leerateliers “Daktimmerwerk” en “Dakdekken” zijn geannuleerd door de VDAB doorheen 

het schooljaar 2021-2022. Deze ateliers zullen uit het aanbod verwijderd worden. 

 

 

  

Bereik (unieke instellingen)  
 

Budget 

Totaal projectkost = € 3 496,52 

  

 

RTC Limburg

€ 3496,52

100%

Cofinanciering

€ 0

0%
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2.1.2. Provincieoverschrijdende 

werking 

 

Omschrijving 

In de huidige beheersovereenkomst werd er bepaald dat elk RTC 5% van zijn werkingsmiddelen moet 

voorzien voor een provincieoverschrijdende werking. 

Elke school kan tijdens een afgesproken periode, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen aan 

projecten van RTC’s in andere provincies. 

 
 

Projectdoelstelling 

Scholen de kans geven om gebruik te maken van een aanbod dat het eigen RTC niet heeft en op 

die manier kan men infrastructuur en apparatuur delen of leren op de werkplek. 

 
 

Link met strategische doelstellingen 
- Scholen laten gebruik maken van het aanbod van andere RTC’s indien dit aanbod niet 

voorhanden is in het eigen RTC. 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 10 645,14 

Cofinanciering: bestaat meestal uit een korting 

op de opleidingskost, ter beschikking stellen van 

kennis, infrastructuur en apparatuur. Het RTC dat 

de opleiding aanbiedt spreekt de cofinanciering 

af met de opleidingsverstrekker en/of 

samenwerkingspartner. 
 

Bereik (unieke instellingen) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Initiatiefnemers en partners 

RTC’s en partners van de projecten. 

 

RTC Limburg

€ 8785,15

83%

Cofinanciering

€ 1860

17%
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Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Elke school krijgt van ons een mail, herinneringsmail en het aanbod van de POW wordt opgenomen in 

onze nieuwsbrief. Ook de leraren die de afgelopen 3 schooljaren gebruikt gemaakt hebben van het 

POW-aanboden krijgen een gerichte mailing. Op die manier voorkomen we teleurstellingen wanneer 

scholen willen inschrijven na de afsluitdatum. 

 

Er is vooral interesse voor een opleiding binnen het studiegebied Chemie. 6 scholen hebben 

deelgenomen aan de opleiding “Chemie op maat” door Thomas More Hogeschool op de campus 

Geel.  

 

Daarnaast heeft 1 school (Provil Lommel) een opleidingsdag “Predictief onderhoud op een industrieel 

machinepark” aan de Thomas More hogeschool gevolgd.  
 

Tot slot, heeft 1 school (Technisch Heilig Hartinstituut Tessenderlo) gebruik gemaakt van het 

leermateriaal (S(t)imulatieleren - Innovative Learning Environment) aangeboden in het aanbod van 

RTC Antwerpen.  
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2.2. BOUW & HOUT 
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2.2.1. Duurzaam bouwen 

 

Omschrijving 

Bij de realisatie van een gebouw zijn de principes van duurzaam bouwen niet meer weg te denken. 

Door slim en duurzaam te bouwen beperk je de negatieve impact op omgeving en milieu. Wie 

duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig energie- en watergebruik, houdt rekening met de 

toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur wordt er gekozen 

voor duurzame en gezonde bouwmaterialen inclusief de mogelijkheden van (groen-)daken, alsook het 

slim plannen en verantwoord omgaan met restmateriaal.  

 

 

 Actie: passief raamfrezenset (uitleendienst) 

In het schooljaar 2016-2017 werd er een passief raamfrezenset aangekocht en een Train The Trainer 

voorzien. In schooljaar 2020-2021wordt er opnieuw een planning opgemaakt zodat de scholen de 

raamfrezenset gedurende 3 weken kunnen uitlenen.  

In schooljaar 2021-2022 doen we een oproep om nieuwe leraren en scholen de kans te geven in te 

stappen in een Train The Trainer of een opfriscursus te volgen via Leitz.  

 

 Actie: thermografische camera (uitleendienst) 

De twee camera’s kunnen uitgeleend worden om koudebruggen of lekken in de luchtdichtheid te 

controleren in bestaande gebouwen of oefeningen. 

 

 Actie: INNOVISO B’ox (uitleendienst) 

De INNOVISO B’ox is een pakket dat materiaal bevat om wandsamenstellingen en bouwknopen in 2D 

formaat te ontwikkelen, te tonen en te bespreken. De B’ox kan onder meer gebruikt worden tijdens de 

lessen om stapsgewijs en op een visuele manier het correct opbouwen uit te leggen en vervolgens de 

deelnemers zelf bouwdetails te laten uitvoeren, waarbij ze kunnen kiezen uit een uitgebreid gamma 

bouwmaterialen. Dit in functie van het type gebouw (massiefbouw, houtskelet…) en project 

(nieuwbouw of renovatie), de beoogde vereisten en normen (lage-energie, passiefbouw…) en de 

specifieke voorwaarden betreffende stabiliteit, lucht-, wind- en waterdichting, isolatie, brand en geluid. 

 

 Actie: koffer met hout- en plaatmaterialen (uitleendienst) 

In schooljaar 2017-2018 werden er koffers met hout- en plaatmaterialen uitgereikt aan de scholen. 

De koffer kwam tot stand door een intensieve samenwerking met VIBO Sint-Barbara Beringen, GO! Next 

Level X Hasselt, Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT Maaseik, Woodwize en RTC. 

Scholen die niet over een koffer beschikken, kunnen deze uitlenen bij het RTC. 

De fiches werden uitgereikt in schooljaar 2019-2020. Doorheen het schooljaar polsen we bij de scholen, 

hoe men ermee aan de slag gaat zodat interessante voorbeelden netoverschrijdend gedeeld kunnen 

worden.  

 

 Actie: innovatie in de bouw - Constructiv 
Scholen kunnen deelnemen aan een aantal workshops, georganiseerd door Constructiv. 
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Actie: ondersteunende tools 
Enkele jaren geleden werd er samen met CeDuBo didactisch materiaal gemaakt. Het materiaal is nog 

steeds ter beschikking. De thema’s zijn bouwknopen, isolatiematerialen, luchtdichtheid, ventilatie en 

regelgeving EPC – EPB.  

 

Actie: houtskeletbouw 
In schooljaar 2019-2020 hebben we samen met de Bouwunie, Horemans Houtskeletbouw, Davy 

Swennen Houtskeletbouw en de scholen een leertraject rond een verplaatsbare module 

houtskeletbouw met 6 bouwknopen uitgewerkt. Het leertraject bestaat uit een plan dat ter beschikking 

werd gesteld door de twee ondernemingen, een Train The Trainer en een werfbezoek met de leerlingen 

in de buurt van de school. De Train The Trainer is de afgelopen 2 schooljaren omwille van COVID-19 niet 

ingepland. Toch willen we dit traject verder afwerken in 2021-2022.  

 

Actie: workshop Topclass in Topografie 
Tijdens deze workshop bieden we i.s.m. PXL-Green & Tech een opleiding voor leraren aan in topografie, 

waarin theorie en praktijk naadloos in elkaar overgaan. Leraren leren alles over opmeettechnieken, van 

klassiek meten over waterpastoestellen tot totaalstations, gps-metingen en nog veel meer. Uiteraard 

worden ze ook zelf aan het werk gezet. Tijdens een praktische case leren ze in de gezonde 

Diepenbeekse buitenlucht - gebruikmakend van de nieuwste professionele apparatuur - een gebouw 

uit te zetten. 

 

Actie: opleiding Vectorworks Basis & Interiorcad 
Op vraag van leraren hebben we i.s.m. Constructiv de opleiding Vectorworks Basis en Interiorcad naar 

Limburg gebracht. De opleiding vond plaats bij campus de helix Maasmechelen. Na het volgen van de  

Basis kunnen de leraren aan de slag met Vectorworks en kunnen ze een interieur uittekenen. Na het 

volgen van Interiorcad kunnen de leraren hun maatwerk uittekenen voor uitvoering. 

 

Actie: ontwikkelgroep Bouw & Hout  
Samen met TAC’s, TA’s en leraren bekijken we graag welk aanbod we prioritair uitrollen in onze reguliere 

werking en Digitale School. We proberen een gericht aanbod met de juiste partners uit te rollen op basis 

van de noden die we in deze ontwikkelgroep inventariseren en stapsgewijs uitrollen. 

 

  

 

 Link met strategische doelstellingen 
- Bouw is één van de speerpuntsectoren in SALK. 
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Projectdoelstelling 

- Leerlingen de principes van duurzaam bouwen bijbrengen zoals isoleren, luchtdichtheid, 

bouwknopen, ventilatie, EPC-EPB,… 

- Leerlingen leren nieuwe producten en hedendaagse technieken rond principes duurzaam 

bouwen kennen en gebruiken. 

- Leerlingen leren werken met een passief raamfrezenset. 

- Expertise van het onderwijs uit onze doelgroep in de kijker zetten.   

- Leerlingen laten kennis maken met nieuwe houtsoorten en plaatmaterialen. 

- Leraren versterken rond nieuwe materialen. 

- Leraren verbinden met het ondernemingsleven. 

- Leerlingen competenties laten verwerven die niet te realiseren zijn op de werkplek en/of school. 

  

Bereik (unieke instellingen) Budget 

Totaal projectkost = € 18 530,02 

Cofinanciering: Constructiv voorziet tussenkomst in 

de opleiding. Campus de helix Maasmechelen 

heeft infrastructuur voorzien voor de opleiding 

VectorWorks.  

 
 

Initiatiefnemers en partners 

Voor de raamfrezenset zijn Woodwize en Leitz onze partners. Rond de houtskeletbouw werken we 

samen met Bouwunie, Horemans Houtskeletbouw, Davy Swennen Houtskeletbouw en hier is RTC 

initiatiefnemer. De koffer met hout- en plaatmaterialen kwam tot stand door een intensieve 

samenwerking met VIBO Sint-Barbara Beringen, GO! Next Level X Hasselt en Katholiek Secundair 

Onderwijs Mosa-RT Maaseik, Woodwize. Isoproc is onze partner rond de Innovisio B’ox. Voor de 

workshops innovatie in de bouw is Constructiv onze partner. Voor de workshop Topclass in Topografie is 

PXL Green & Tech partner. Voor de opleiding Vectorworks Basis en Interiorcad is Constructiv onze 

partner. We maakten voor de opleiding dankbaar gebruik van de infrastructuur van campus de helix 

Maasmechelen, zij hadden de juiste computerprogramma’s die nodig waren voor beide opleidingen.  

 

 

 

 

 

37

26

70%
25

96%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Potentieel Maximaal Effectief

A
a

n
ta

l 
S
c

h
o

le
n

RTC Limburg

€ 10096,29

54%

Cofinanciering

€ 8433,73

46%



29 

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS- 

DUUR 

AANTAL  

  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Workshop Topclass in Topografie - 27/6 4 1 0 10 0 10 

Vectorworks Basis - 21/12 4 1 0 10 0 10 

Vectorworks Interiorcad - 15/12 3 1 0 5 0 5 

Workshop Constructiv - Afkittechnieken 4 1 58 6 58 6 

Workshop Constructiv - Plaatsen van Gyproc-

wanden 
4 1 44 5 44 5 

Workshop Constructiv - Schuur- en 

spuittechnieken 
1 1 5 1 5 1 

Workshop Constructiv - Plaatsen van LVT-vloeren 1 1 13 1 13 1 

Workshop Constructiv - Plaatsen van 

buitengevelisolatie 
1 1 8 1 8 1 

Workshop Constructiv - Plaatsen van parket 2 1 18 2 18 2 

Ontwikkelgroep Bouw & - 17/2 19 0,5 0 23 0 11,5 

Ondersteunende tools duurzaam bouwen 2 1 16 2 16 2 

 

UITLEENDIENST 
UNIEKE 

INSTELLINGEN AANTAL  
ONTLEENDAGEN 

    LLN   

Raamfrezenset 4  70 75 

Thermografische camera 2 9 21 

Koffer met hout- en plaatmaterialen 0 0 0 

Innoviso B’ox 0 0 0 

 

 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Om de noden te achterhalen, maken we gebruik van een ontwikkelgroep Bouw & Hout met 

TAC’s/TA’s/leraren uit het studiegebied Hout/Bouw. In deze ontwikkelgroep waren 23 personen 

aanwezig en gaven ons goede inzichten in hun noden voor het verbeteren van hun praktijklessen. Deze 

input konden we ook gebruiken om een gericht aanbod uit te rollen binnen Digitale School. Hier is 

uitgekomen dat we een update kunnen doen aan de houtkoffer in de richting van isolatiematerialen 

en dat er nood is aan digitale technologiën (VR/XR) in het studiegebied. 

 

Het traject van Houtskeletbouw hebben we in schooljaar 2021-2022 niet uitgerold. Door COVID-19 

zagen we geen ideale omstandigheden om veel mensen in een ruimte bij elkaar te brengen. We 

bekijken welke mogelijkheden er zijn voor schooljaar 2022-2023. 

 

De opleiding Vectorworks Basis & Interiorcad i.s.m. Constructiv ging voor de kerstvakantie door bij 

campus de helix Maasmechelen. 10 leraren namen deel aan Basis en 5 leraren namen deel aan 

Interiorcad (waar voorkennis vereist was). Het was op vraag van de scholen dat we de opleiding 

hebben laten plaatsvinden in Limburg aangezien de verplaatsing naar Mechelen niet ideaal is voor 

onze Limburgse scholen. 
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Er werden 2 aanvragen gedaan voor de ondersteundende tools duurzaam bouwen. Leraren kunnen 

meteen na de aanvraag het didactisch materiaal downloaden en aan de slag gaan met hun 

leerlingen. We vragen aan leraren altijd feedback. Indien er verouderde zaken zijn die vernieuwd 

moeten worden, mogen ze dit altijd doorgeven aan ons. Er heeft een school uit een andere provincie, 

VITO Hoogstraten, ook een aanvraag ingediend die we hebben goedgekeurd.  

 

In de workshop Topclass in Topografie boden we i.s.m. PXL Green & Tech een dagopleiding in 

verschillende opmeettechnieken aan. 10 leraren uit 4 verschillende scholen namen hieraan deel. 

Volgend schooljaar, 2022-2023, wordt deze opleiding opnieuw aangeboden aangezien niet iedereen 

aan het eind van het schooljaar kon deelnemen (belet wegens klassenraden/examens/uitstappen). 

 

De planning van de raamfrezenset was in schooljaar 2021-2022 minder gevuld. Sommige scholen 

maken geen gebruik van onze set in de uitleendienst omdat ze er zelf een hebben aangekocht. Voor 

volgend jaar gaan we de scholen de mogelijkheid geven om de raamfrezenset 5 weken i.p.v. 2 weken 

uit te lenen. Dit schooljaar hebben 4 scholen de raamfrezenset uitgeleend. Er was geen interesse bij de 

leraren om een opfriscursus of TTT te volgen bij Leitz.  

 

De thermografische camera is enkele keren uitgeleend. Goed om te zien dat deze camera in 

verschillende studierichtingen gebruikt kan worden. 2 scholen hebben de camera uitgeleend dit jaar. 

 

Er hebben verschillende leerlingenopleidingen/workshops i.s.m. Constructiv georganiseerd. In het totaal 

hebben we 8 scholen (met 146 leerlingen) bereikt. 

 

De Innoviso B’ox is 2 schooljaren op rij zelden tot niet uitgeleend.  

 

De koffer met hout- en plaatmaterialen is niet uitgeleend. Alle scholen in het traject van deze koffer 

hebben zelf een koffer op school om ermee aan de slag te gaan. De koffer die wij in onze uitleendienst 

ter beschikking stellen mag door alle scholen uitgeleend worden.  
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2.3. HOUT 
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2.3.1. Werkplekleren HOTEC 
 

 

Omschrijving 

HOTEC is een onderneming waar men kan leren op de werkvloer onder begeleiding van een 

leraar. Leerlingen maken kennis met het productieproces van houten trappen en 

binnendeuren. 

Je kan als school ook kiezen om gebruik te maken van de infrastructuur of apparatuur om te 

werken aan een eigen project. Ook is er een bedrijfsbezoek mogelijk.  

De school neemt op voorhand contact op met HOTEC om af te spreken op welke manier men 

wilt samenwerken. 

 

 

Actie: werkplekleren 

In het productieproces van trappen en deuren zijn een aantal werkposten omschreven die 

onder begeleiding van een leraar op de werkvoer doorlopen worden:  

- Opmeten van trappen en deuren 

- Opstellen van de meetstaat 

- Uittekenen van de trap 

- CNC Trap 

- De afkortzaag 

- Lijmen 

- Inpassen trap 

- Trappen en deuren plaatsen  

Actie: gebruik infrastructuur om te werken aan eigen project 
Scholen kunnen in overleg met HOTEC gebruik maken van de infrastructuur en apparatuur om 

te werken aan een eigen project van de school. 

 

Actie: bedrijfsbezoek 
Een andere mogelijkheid is dat scholen kunnen kiezen om de onderneming te bezoeken met 

de leerlingen. 

 

 

 Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat hier centraal. 

- De link met de bedrijfswereld wordt hier gerealiseerd. 

 

 

Projectdoelstelling 

- Leervormen creëren die buiten het voltijds onderwijs vallen door het aangepast 

programma. 

- Vaktechniciteit, arbeidsattitude en het verwerven van competenties op de werkvloer. 
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Bereik (unieke instellingen) 
 

Budget 

Totaal projectkost = € 0 

Cofinanciering: infrastructuur, apparatuur en 

kennis worden ter beschikking gesteld. 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

HOTEC. 

 

Resultaten 

 

ACTIES UNIEKE INSTELLINGEN  
TIJDS-

DUUR 

AANTAL 

  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Werkplekleren 0   0 0 0 0 

Bedrijfsbezoek 0   0 0 0 0 

Gebruik infrastructuur 0   0 0 0 0 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Afgelopen schooljaar heeft er geen school gebruik gemaakt van de diensten van HOTEC. 

Doorheen de jaren was het altijd een prettige samenwerking. In schooljaar 2022-2023 gaan we 

dit niet meer opnemen in onze werking, moesten toch scholen de weg naar HOTEC niet vinden, 

dan kunnen we ze nog altijd doorverwijzen. 
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2.4. LOGISTIEK 
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2.4.1. Warehouse management  
 

Omschrijving 

De logistieke sector is één van 8 speerpuntsectoren van SALK.  

Uit meerdere internationale studies (o.a. het toonaangevende Prime Logistics Locations rapport van 

Cushman & Wakefield) blijkt dat Limburg het potentieel heeft om uit te groeien tot één van de absolute 

topregio’s voor logistieke activiteiten in Europa. De logistieke sector biedt vandaag reeds een 

belangrijke meerwaarde, maar er is zeker nog een grote groeicapaciteit. 

De logistieke sector en zijn mogelijkheden zijn vaak onbekend bij leerlingen, vandaar dat we investeren 

in een aantal acties. 

 

 

Actie: workshop materialen voor intern transport en stockage 

De diversiteit aan goederen die verhandeld worden in de logistiek maakt dat elk warehouse aangepast 

is aan zijn specifieke corebusiness: stellingen, interne transportmiddelen, soort palletten,… Al deze 

materialen zijn aangepast om zo efficiënt mogelijk de goederen te verhandelen. Met deze workshop 

krijgen leerlingen inzicht in de verschillende mogelijkheden rond het inzetten van materialen voor intern 

transport en stockage. 

 

 Actie: workshop virtual reality-gebruik van een reachtruck via een simulator 
Met de reachtrucksimulator kan er gewerkt worden in een veilige omgeving zonder risico’s, zodat we 

leerlingen de ervaring willen geven om een toestel te besturen o.a. het leren stapelen van goederen in 

een blokstapeling. De workshop wordt georganiseerd in een krachtige leeromgeving.  

 

Actie: TLT International (uitleendienst) 

TLT International staat voor Trade, Logistics & Transport in een internationale context. Het is een leerspel 

over de boeiende wereld van de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Het spel bestaat uit 

een basis- en uitgebreide versie. Het basisspel kan uitgeleend worden en de uitgebreide versie kan 

ingekeken worden. Scholen die de uitgebreide versie aankopen, volgen eerst een Train The Trainer bij 

Logos. RTC voorziet een kleine tussenkomst in de aankoop van het volledige TLT-pakket. 

 

Actie: Logistic Case spel - SFTL (uitleendienst) 
Met deze educatieve doekoffer maak je kennis met de basisprincipes van logistiek. Hoe stel je op een 

correcte wijze een pallet samen? Wat is een CMR-vrachtbrief? Hoe stippel je een optimale route uit? 

De uitdaging wordt per niveau groter en er wordt stapsgewijs kennis opgebouwd. 
 

Actie: webinar ‘De Basis Van Logistiek’  
Je kan de webinar ‘De basis van logistiek’ ontwikkeld binnen Logistiek Leren Zonder Grenzen vanaf nu 

gebruiken in je les om leerlingen wegwijs te maken in de wereld van logistiek. Wat is logistiek en welke 

deelgebieden kunnen we onderscheiden? Hoe speelt logistiek een rol in een organisatie en wat is de 

impact op transport, warehousing en productie?  
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Actie: Mobiel Oefenmagazijn  
Train The Trainer  

Ook dit schooljaar worden er opnieuw Train The Trainers voorzien indien er interesse is.  

Het is een ideale manier om de logistieke richtingen te laten kennismaken met logistieke processen in 

een onderneming. 
 

Uitleendienst 

Na het volgen van de Train The Trainer kan men het magazijn uitlenen. Het zijn 2 magazijnen met 

andere producten en andere type scanners.  

 

Toepassing in een reële magazijnomgeving 

Deze workshop kan enkel gevolgd worden, nadat men het Mobiel Oefenmagazijn heeft gebruikt in de 

klas. In schooljaar 2021-2022 krijgen in eerste instantie de scholen die in de ontwikkelgroep zaten de kans 

om de workshop uit te testen. 

Men kan gebruik maken van wave picking, controle picking, inpakken en verscheepsklaar maken van 

producten. Men leert ook producten stapelen op een correcte manier. 

 

 

 Link met strategische doelstellingen 

- Logistiek is een speerpuntsector binnen SALK. 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 
- We zetten hier in op leerlijnen en geen losstaande acties. 

- De opleiding materialen voor intern transport en stockage is nieuw en is er gekomen op vraag 

van de scholen,  

- Het leren in een simulatieomgeving is een uitdagende leercontext en krachtige leeromgeving. 

- We zetten hier in op competenties van de toekomst ook met TLT international. 

- Leerlingen leren de basisprincipes van logistiek. 

 

 

Projectdoelstelling 

- Leerlingen en leraren competenties laten verwerven in een realistische werkomgeving. 

- Leerlingen in contact brengen met de boeiende wereld van de internationale handel, het 

vervoer en de logistiek. 

- Leerlingen en leraren inzichten laten verwerven rond de mogelijkheden in de logistieke sector. 

- Competenties verwerven om een vlotte doorstroom naar de logistieke sector mogelijk maken  
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Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 44 411,20 

Cofinanciering: LOGIS geeft een korting op de 

opleidingskost en stelt de infrastructuur ter 

beschikking. In de ontwikkelgroep hebben we 

kennis en expertise gedeeld om tot een werkbaar 

concept te komen. TracingInMotion en Honeywell 

hebben de software en de scanner ter 

beschikking gesteld. SFTL stelt kennis en 

apparatuur ter beschikking. 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

RTC is initiatiefnemer van de acties uitgezonderd voor het Mobiel Oefenmagazijn zijn we samen 

initiatiefnemer met SFTL en TracingInMotion. Bijkomende partners zijn Honeywell, LOGIS en CLW Provil 

Lommel, Secundaire Scholen Sint-Ferdinand Lummen, GO! Next Level X Hasselt (deeltijds en voltijds). 

Onze andere partners die de projecten uitvoeren zijn LOGIS en LOGOS. Onze partner voor het Logistic 

Case spel is SFTL.  

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS- 

DUUR AANTAL   

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Workshop Virtual Reality 2 1 14 2 14 2 

Workshop intern transport & stockage 7 1 60 7 60 7 

Workshop toepassing in reële magazijnomgeving 4 1 30 4 30 4 

TTT - Mobiel Oefenmagazijn 1 0,5 0 1 0 0,5 

Webinar 'De basis van Logistiek' - zelf 3 0,5 43 3 21,5 1,5 

Webinar 'De basis van Logistiek' - door PXL 2 0,5 24 2 12 1 
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UITLEENDIENST 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

AANTAL 

  
ONTLEENDAGEN  

    LLN   

Mobiel Oefenmagazijn 1 & 2 7 68 80 

Logistic Case spel 3 36 20 

TLT International 1 9 11 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
In schooljaar 2021-2022 was er 1 leraar (IKSO Hoeselt) geinteresseerd in een Train The Trainer Mobiel 

Oefenmagazijn. Normaal geven we geen trainingen voor 1 leraar, maar deze leraar was nieuw en erg 

gemotiveerd, vandaar dat we een uitzondering gemaakt hebben. We zagen dan ook dat de leraar 

kort na de training met de leerlingen aan de slag is gegaan.  We zien dat de leraren die een TTT in het 

verleden gevolgd hebben vlot de weg vinden naar de Mobiel Oefenmagazijnen in onze uitleendienst. 

Hiermee hebben we in het totaal 7 verschillende scholen bereikt. 

 

De workshops van LOGIS blijven zeer aantrekkelijk voor onze scholen. COVID-19 gooide helaas wel bij 2 

opleidingen roet in het eten. De andere 9 workshops konden wel plaatsvinden. In schooljaar 2021-2022 

werd de workshop ‘toepassing in een reële magazijnomgeving’ uitgetest door de scholen in de 

ontwikkelgroep. De algemene feedback over deze workshop was positief. Leraren en leerlingen vinden 

het een meerwaarde om het geoefende met het Mobiel Oefenmagazijn om te zetten in de praktijk bij 

LOGIS. We hebben een aantal aanpassingen aan de workshop doorgevoerd en in schooljaar 2022-2023 

zal deze workshop beschikbaar zijn voor alle scholen die eerst aan de slag zijn gegaan met het Mobiel 

Oefenmagazijn.  

 

De Logistic Case koffer is nieuwe aanwinst in onze uitleendienst. Scholen die niet tot onze doelgroep 

behoren verwijzen we door naar SFTL. Ondanks dat de koffer pas in februari 2022 in onze uitleendienst 

kwam, hebben toch al 3 scholen er kennis mee gemaakt en de feedback was positief. 

 

De webinar “de basis van logistiek” werd door 7 scholen aangevraagd. 3 van deze scholen hebben de 

webinar zelf getoond in hun klas. 2 leraren gaven aan dat hun planning was gewijzigd en dat de 

webinar in schooljaar 2022-2023 getoond zal worden. 2 scholen hebben de webinar  laten presenteren 

door een lector van PXL in hun klas. Hierbij konden leerlingen nog extra vragen stellen rond de logistieke 

wereld.  
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2.5. KOELING & WARMTE 

 

  



40 

 

2.5.1. Milieuvriendelijke 

koelmiddelen 

 

Omschrijving 

De F-gasverordening EU 517/2014, die van kracht is sinds januari 2015, dringt het gebruik van 

milieuvriendelijke koelmiddelen (met laag GWP - Global Warming Potential) op aan de eindgebruiker 

door een “phase-down” van koelmiddelen in te voeren. Concreet betekent dit dat er in Europa tegen 

2030, 79% minder koelmiddelen (in ton CO2-equivalent) op de markt mogen worden gebracht. 

Door deze EU-verordening wordt het gebruik van de meest courante, hoge GWP-koelmiddelen 

ontraden en in sommige gevallen zelfs verboden, met als gevolg dat de industrie gedwongen wordt om 

lage GWP-koelmiddelen te gebruiken. 

Met deze workshop krijgen leerlingen de kans om inzicht te krijgen welke impact deze veranderingen 

hebben in de koelwereld. 
 

 

Actie: CO2 als koelmiddel en veilig werken met brandbare koelmiddelen 

In het eerste gedeelte van de workshop “CO2 als koelmiddel”, komen de eigenschappen, de 

veiligheidsaspecten en de vorming van droog ijs aan bod en wordt er een demonstratie voorzien. 

Ook het gebruik van de manometer en de werking van de installatie met CO2 als koelmiddel worden 

besproken en gedemonstreerd.  Tijdens het tweede gedeelte van de workshop gaat het over “veilig 

werken met brandbare koelmiddelen” en worden de types van brandbare koelmiddelen toegelicht, de 

veiligheid en de toepassingen worden gedemonstreerd in het labo. 
  
 

Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 
- We zetten hier in op leerlijnen en geen losstaande acties. 

- Het voortraject sluit aan bij hedendaagse transitiegebieden en zet in op de competenties van 

de toekomst en het versterkt de leraren. 
 

 

Projectdoelstelling 

- Leerlingen leren in een realistische werkomgeving. 

- Leraren versterken rond nieuwe eco-technologieën. 

- Samenwerking bevorderen tussen de Limburgse scholen en ondernemingen die met koeling en 

warmte bezig zijn. 
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Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 15 876,01 

Cofinanciering: UCLL geeft een korting op de 

opleidingskost en stelt infrastructuur en apparatuur 

ter beschikking. 

  

Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door RTC Limburg.  

Onze partner in dit project is UCLL Energy, zij voeren de workshops uit. 

 

Resultaten 

 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS-

DUUR 

AANTAL  

  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Workshop CO2 als koelmiddel 3 1 20 3 20 3 

 
 
 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Dit schooljaar hebben we weer alle 3 de scholen kunnen bereiken met de combiworkshop “CO2 als 

koelmiddel” en “Veilig werken met brandbare koelmiddelen”. 20 leerlingen hebben deze workshop 

kunnen volgen.  

Voor schooljaar 2022-2023 zullen ze uitzonderlijk geen aanbod voor ons voorzien, omdat ze nog heel 

wat in te halen hebben door corona. 

 

Een onderneming heeft een warmtekrachtkoppeling geschonken aan een school. Aangezien we maar 

3 scholen hebben met een aanbod in koel- en warmtetechnieken, hebben we afgesproken dat ook 

andere scholen gebruik kunnen maken van de warmtekrachtkoppeling. 
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2.6. MECHANICA & ELEKTRICITEIT 

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA 
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2.6.1. Inzetbare technologie voor 

duurzame samenleving – 

energie 

 

Omschrijving 

Het transitiegebied energie legt volgende prioriteiten: 

- Verhoogde energie-efficiëntie 

- Meer hernieuwbare energie 

- Flexibel energiesysteem 

- Doordachte innovatiestrategie 

Dit project bereidt de leerlingen voor op deze transitie. 
 

 

Actie: labokoffers leXsolar (uitleendienst) 

Met de labokoffers van leXsolar (PV- en windenergie) verwerven leerlingen inzichten rond de duurzame 

opwekking van elektriciteit met PV-installaties en windturbines. Met de demonstratiekoffer voor 

energieopslag kan de leraar verschillende opslagsystemen voor elektrische energie (batterijen en 

brandstofcel) demonstreren en met elkaar vergelijken.  
 

Actie: digitale meters Fluvius (uitleendienst) 
Een aantal scholen beschikken zelf over digitale meters, maar ze kunnen ook de digitale meters ontlenen 

als ze met een hele klas aan de slag willen met de digitale meter. 
 

Actie: Internet of Things – opmeten van luchtkwaliteit  
De leerlingen ontwikkelen onder begeleiding van hun leraar en een PXL-Tech-onderzoeker een mobiel 

IoT-systeem dat via sensoren de luchtkwaliteit opmeet en in kaart brengt op een online platform. Aan dit 

project kunnen een aantal scholen deelnemen met een maximum aan 20 à 22 leerlingen. Er wordt 1 

technische workshop voor leraren voorzien en 3 workshops voor de leerlingen en een gezamenlijk 

afsluitmoment waar de leerprocessen worden besproken en de eindproducten worden getoond. Na 

elke workshop wordt er een moment voorzien om bijkomende vragen te stellen. 

Actie: Train The Train ontwikkelen CO2-meter  
De leraren ontwikkelen een meter die via sensoren luchtkwaliteit opmeet en in kaart brengt. Er wordt 

vertrokken vanuit een case. Leraren moeten een deel zelf programmeren op basis van een 

microcontroller. Deelnemende scholen kunnen zelf bepalen of ze werken met een lasersnijder of via CNC 

voor het maken van de behuizing. 
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Link met strategische doelstellingen 

- Het thema energie is een actueel en vernieuwend thema en zet in op de competenties van de 

toekomst. 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- We zetten hier in op verschillende acties en leerlijnen en dit in uitdagende leeromgevingen. 

- Leraren worden versterkt tijdens de Train The Trainers. 
 

Projectdoelstelling 

- Leerlingen krijgen zicht op de problematiek binnen de energietransitie. 

- Leerlingen leren probleemoplossend te denken. 

- Leraren krijgen handvaten om aan een concreet maatschappeljike uitdaging in de klas te 

werken. 
 

 

Bereik (unieke instellingen) 

 

 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 15 798,45 

Cofinanciering: PXL Digital geeft korting op de 

opleidingskost. Fluvius stelt apparatuur en kennis ter 

beschikking. Makerman geeft korting op de 

opleidingskost en bijkomende ondersteuning na de 

TTT. 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

RTC is initiatiefnemer. 

Voor het project rond IoT werken we samen met PXL Digital. Voor de digitale meters werken we samen 

met Fluvius. Onze partner voor het ontwikkelen van de luchtkwaliteitsmeter is Makerman.  

Voor de labokoffers van LeXSolar is Holleen onze partner. 
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Resultaten 

ACTIES UNIEKE INSTELLINGEN 
TIJDS-

DUUR 

AANTAL 

  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Bouw je eigen luchtkwaliteitsmeter 

- 4/11 
9 1 0 11 0 11 

Internet of Things traject 2 3,5 20 2 70 7 

Workshop CO2-meter (Erasmus) - 

4/5 
1 0,5 13 2 6,5 1 

 

UITLEENDIENST UNIEKE INSTELLINGEN  
AANTAL 

  

ONTLEEN- 

DAGEN 

    LLN   

LeXsolar koffers 1   4 

Digitale meters 0 0 0 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Aan het traject ‘Internet of Things – opmeten van luchtkwaliteit’ namen 2 scholen deel. Het traject 

bestond uit een opstartmoment (online) waar de leraren het doel en verloop van het traject meekregen. 

Verder waren er 3 workshops voor de leerlingen waar ze wegwijs werden gemaakt in zowel het 

hardwarematige- als het softwarematige gedeelte van het project. Door drukke agenda’s heeft er geen 

afsluitmoment kunnen plaatsvinden. De leraren hebben met elkaar afgesproken om materiaal en 

ervaringen te delen. Een leraar van viio Tongeren kon het geleerde in dit traject gebruiken binnen het 

project van ‘Limburg STEM’t af!’ nl. Airguard waar de school aan werkte in schooljaar 2021-2022. 

 

De workshop van ‘Bouw je eigen luchtkwaliteitsmeter’ organiseerden we i.s.m. Makerman op 4 november 

2021. Ondanks dat deze workshop doorging in de herfstvakantie, zat hij helemaal vol. Maar liefst 11 

leraren van 9 verschillende scholen namen deel.  

 

Deze workshop werd ook op maat van leerlingen aangeboden aan de leerlingen van het Technisch 

Heilig Hartinstituut van Tessenderlo. In het kader van een Erasmus programma hadden zij leerlingen uit 

Italië, Roemenië en Portugal op bezoek. Zij (in totaal 13 leerlingen + 15 Erasmusstudenten) volgden deze 

workshop gegeven door Makerman op 4 mei 2022.  

 

De leXsolar koffers werden éénmalig uitgeleend door een leraar. Hij wou eerst zelf aan de slag gaan 

vooraleer hij met de leerlingen hieraan ging werken.  

 

De digitale meters  in onze uitleendienst zijn niet zo gegeerd, waarschijnlijk omdat we in schooljaar 2020-

2021 materiaal van Fluvius verspreid hebben naar de scholen, waaronder ook digitale meters. In 

schooljaar 2022-2023 is er een project binnen ‘Limburg STEM’t af nl “Slim met energie” en zij gaan aan de 

slag met digitale meters.  
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2.6.2.  

Inzetbare technologie voor 

duurzame samenleving – 

elektrische en elektronische 

sturingen 
 

 

Omschrijving 
Technologie is niet meer weg te denken in onze samenleving, door het gebruik van elektrische en 

elektronische sturingen kunnen heel wat toestellen geprogrammeerd en geconnecteerd worden met 

elkaar.  

 
 

 

Actie: Arduino Basis 
In een traject van 5 sessies wordt er stap voor stap kennisgemaakt met Arduino, in de vorm van een 

escaperoom. Doorheen het traject wordt er kennisgemaakt met de basisschakeling en 

programmaties. 
 

Actie: Arduino Playground 
Dit traject wordt opgezet voor leraren die een Arduinoproject willen uitwerken vertrekkende vanuit hun 

eigen kennis omtrent Arduino of de basisopleiding hebben gevolgd. 

Elke leraar bepaalt zelf wat men nog wil bijleren en hoever hij hierin wil gaan. We streven ernaar dat 

elke leraar na vier lessen zijn eigen project heeft uitgewerkt en dit kan gebruiken in zijn lessen. 

 

Actie: Verdiepingscommunity Arduino  
De leraren die zich engageren voor deze community, tonen hun eindproduct op de Arduino Day. Ze 

krijgen toegang tot bronmateriaal, inspirerende voorbeelden, de nieuwszone en kunnen de nodige 

ondersteuning krijgen indien ze vastlopen op problemen en knelpunten. 
 

 Actie: Embedded Artificial Intelligence 
Gedurende 3 workshops wordt het AI concept toegepast aan de hand van een embedded 

sensormodule die programmeerbaar is in de Arduino software omgeving. De leerlingen kunnen ook 

hun mobiele tefefoon gebruiken, deze bevat tal van sensoren die kunnen gebruikt worden om 

artificiële intelligentiemodellen te trainen en in te zetten in toepassingen. 

Op het einde van het traject wordt er een afsluitmoment voorzien waar de deelnemers een demo en 

presentatie van hun toepassing geven met een focus op het leerproces. 
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 Actie: Training System Industry 4.0 
Met dit project wordt er gefocust op technologieën van industrie 4.0. zoals een RFID-reader, sensoren, 

debietmeter voor lekdetectie, monitor verbruik,… We vinden het belangrijk dat de scholen die in het 

project van SMC stappen hun kennis en bevindingen delen zowel regionaal als op Vlaams niveau. 

Naast het aanbod in het basispakket van SMC voorzien we de nodige bijkomende ondersteuning in 

de vorm van opleidingssessies zodat leraren de module optimaal kunnen gebruiken.  

 

 Actie: online infosessie ‘Unitrain’ – Lucas-Nülle 
Een aantal scholen werken met ”UniTrain” van Lucas-Nülle. We organiseerden i.s.m. Lucas-Nülle een 

online infosessie rond “UniTrain”, met als doel in schooljaar 2022-2023 een netoverschrijdend 

ondersteunend traject uit te rollen. 

 

 Actie: bedrijfsbezoek Henco 
Henco Industries biedt een breed assortiment meerlagenbuizen, koppelingen, vloerverwarming, 

gereedschappen en nog veel meer. Dit alles om de perfecte installatie mogelijk te maken, conform 

de geldende voorschriften en voorzien van de nodige certificaten. Op 16 mei 2022 hadden we een 

bedrijfbezoek ingepland in Herentals. We hebben dit bezoek moeten annuleren wegens te weinig 

inschrijvingen.  

 

 

Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- We zetten hier in op verschillende acties en leerlijnen en dit in uitdagende leeromgevingen. 

- Leraren worden versterkt tijdens de Train The Trainers. 
 

 

Projectdoelstelling 

- Leraren en leerlingen verwerven de nodige inzichten zodat ze kunnen programmeren, werken 

met elektrische en electronische sturingen 

- Versterken van leraren rond industrie 4.0 door het organiseren van de Train The Trainers, zodat 

ze de opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk met hun leerlingen. 

- Leerlingen in contact brengen met technieken met een hoge automatiseringsgraad. 

- Netoverschrijdend kennis en expertise delen. 
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Bereik (unieke instellingen) Budget 

Totaal projectkost = € 84 734,90 

Cofinanciering: PXL Digital geeft korting op de 

opleidingskost. Makerman geeft bijkomende 

ondersteuning na elke workshop, zodat leraren 

vlot aan hun project kunnen werken.  

 

 

 

 

Initiatiefnemers en partners 

RTC is initiatiefnemer. Voor het project rond Aduino basis en Arduino Verdiepingscommunity werken 

we samen met Makerman. Het project Embedded AI is in samenwerking met PXL Digital.  

SMC is ons aanspreekpunt voor de module Training System Industry 4.0 maar ook tal van andere 

ondernemingen zijn betrokken bij de module zoals Beckhoff, Siemens, SICK, PEC, Igus, Rubix en 

Narviflex. De infosessie over Unitrain werd met onze partner Lucas-Nülle georganiseerd.  

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS-

DUUR 

AANTAL 

  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Arduino Basis - traject 1 7 5 0 9 0 45 

Arduino Basis - traject 2 7 5 0 9 0 45 

Arduino Basis - traject 3 7 5 0 9 0 45 

Verdiepingscommunity Arduino 3 1 0 3 0 3 

TSI 4.0 traject SMC 9   0 9 0 0 

TSI 4.0 infosessie jaargang 2 - 1/6 9 0,5 0 9 0 4,5 

Ophaling materiaal SMC @Wommelgem - 24/11 9 0,5 0 14 0 7 

TSI 4.0 Beckhoff opleiding (meerdere dagen) 3 3 9 5 27 15 

Embedded Artificial Intelligence - traject 2 3 5 2 15 6 

Lucas Nülle 'Unitrain' online infosessie - 24/5 10 0,5 0 18 0 9 

Bedrijfsbezoek Henco (RTC geannuleerd) 3 1 0 3 0 3 
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Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

In schooljaar 2021-2022 hebben we 3 trajecten van Arduino Basis georganiseerd i.s.m. Makerman. Aan 

elk traject hebben 9 leraren deelgenomen (in totaal 27 leraren van 14 verschillende scholen). 1 leraar 

heeft wegens ziekte het traject moeten stopzetten. Voor Arduino Playground hadden we jammer 

genoeg maar 3 inschrijvingen ontvangen. Er heeft 1 leraar deelgenomen aan de basis omdat hij bij 

nader inzien toch eerst voldoende basis wou hebben. We hebben de andere 2 leraren aangeboden 

om aan de sluiten bij de community. Onze Arduino Verdiepingscommunity bestond uit een groep van 

3 leraren.   

 

Aan het traject van Embedded Artificial Intelligence namen 2 leraren deel. 1 leraar heeft het traject 

zelfs volledig gevolgd met zijn leerlingen van 6 Industriële Wetenschappen. De deelnemende leraren 

gaven aan dat het een intensief traject is rond een totaal nieuw gegeven. Ze gaven als feedback om 

volgend schooljaar een vereenvoudigd traject op te zetten met vooral een focus op kennismaking 

met en eenvoudigere toepassingen in de praktijklessen. Ze waren zeer tevreden van de ondersteuning 

die ze kregen van Vincent Claes van PXL Digital. Een leraar van TISM Bree was ook erg geïnteresseerd 

om aan dit traject deel te nemen maar het was niet mogelijk om de workshops te volgen op 

woensdagen. 

 

Voor de online infosessie van Lucas-Nülle over ‘Unitrain’ was er een grote interesse. Er namen 18 leraren 

van 10 verschillende scholen deel aan deze sessie. Het oorspronkelijke opzet was om samen te 

bekijken hoe we deze modules o.a. bruikbaar kunnen maken in de 2de graad. Maar al snel bleek dat 

het materiaal onvoldoende wordt gebruikt in de scholen. Daarom zullen we in schooljaar 2022-2023 

een pilootproject opzetten, waar we in kleine groepen met de verschillende modules aan de slag 

gaan.  

 

9 scholen hebben in schooljaar 2021-2022 de 1ste module uit het TSI 4.0 traject van SMC aangekocht. 

Door de moeilijke leveringen van basismaterialen hebben de leveranciers van de PLC’s en toebehoren 

een grote achterstand opgelopen. Op 24 november 2021 werd er een grote ophaaldag van het 

materiaal georganiseerd door SMC. De levering van de uitgestelde PLC’s/materialen wordt voorzien in 

september 2022. In schooljaar 2022-2023 hebben scholen de kans om module 2 aan te kopen. Nieuwe 

scholen kunnen dan opnieuw module 1 en/of 2 aankopen.  

Leraren die meewerken binnen het TSI 4.0 project worden toegevoegd aan een Microsoft Teams 

groep waar meer informatie staat over het project en waar leraren obstakels en praktijkoefeningen 

met elkaar kunnen delen.  

 

Binnen het TSI 4.0 traject hebben 3 scholen ook een TSI4.0 opleiding bij Beckhoff gevolgd. 

 

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 organiseerden we een online infomoment – jaargang 2 

waarin de leraren van vorig jaar en nieuwe geïnteresseerde scholen alles te weten kwamen over de 

2de module van het TSI 4.0 traject. Hier waren 9 leraren op aanwezig, waarvan 4 leraren die nog niet in 

het traject deelnemen met hun school.  

 

Het bedrijfsbezoek bij Henco in Herentals dat door zou gaan op 14 mei 2022 hebben we geannuleerd. 

Er waren maar 3 leraren ingeschreven voor dit bezoek.  
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2.6.3. Kennis, infrastructuur en 

apparatuur LIMTEC+/T2-

campus 

 

Omschrijving 

LIMTEC+ speelt in op de technologische evoluties. Ze beschikken over een infrastructuur met werkende 

proefopstellingen zodat deelnemers praktijkervaring kunnen opdoen met nieuwe technieken met een 

hoge automatiseringsgraad. 

Leraren die voldoende competenties bezitten door het volgen van een Train The Trainer of die elders 

verworven hebben kunnen na goedkeuring door LIMTEC+ de infrastructuur reserveren voor 

lesonderwerpen die de infrastructuur van een school overstijgen. 
 

 

Actie: gebruik van de infrastructuur en apparatuur LIMTEC+ 

Leraren die over voldoende technische competenties beschikken, kunnen gebruik maken van de 

infrastructuur en apparatuur van LIMTEC+. Indien er voldoende interesse is in een bepaald onderwerp, 

kan er netoverschrijdend een Train The Trainer georganiseerd worden.  

 

Tijdens Bouwskills 2.2! konden leraren zich ook met leerlingen inschrijven voor een workshop 

aangeboden door LIMTEC+. 

 

Actie: gebruik van de infrastructuur en apparatuur KNX Lab T2-campus 

Leraren die in de afgelopen schooljaren een Train The Trainer hebben gevolgd over KNX of Nico Home 

Control (of er zelf voldoende kennis over beschikken), kunnen met hun leerlingen terecht in het KNX Lab 

op de T2-campus. Ze kunnen met de aanwezige infrastructuur de praktijk inoefenen. Het is ook mogelijk 

om ondersteuning van de instructeur van Syntra te krijgen.  

 

 

Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- Het aanbieden van een krachtige leeromgeving. 

- Leraren worden versterkt door een Train The Trainer zodat ze daarna zelf met het onderwerp aan 

de slag kunnen, de inhoud van de Train The Trainers worden door de leraren bepaald. 
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Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 9 863,92 

Cofinanciering: LIMTEC+ voorziet een korting op 

de opleidingskost en gebruik van infrastructuur en 

apparatuur. Syntra voorziet een korting op de 

opleidingskost. 

Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door RTC Limburg. 

Onze partner in dit project is LIMTEC+, Syntra Business en T2-campus (KNX Lab). 

Voor de workshops tijdens Bouwskills 2.2! waren LIMTEC+ en Constructiv onze partners.  

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS-

DUUR AANTAL  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Gebruik KNX Labo T2-campus 7/6 1 1 10 1 10 1 

Gebruik KNX Labo T2-campus 5/5 & 9/5 1 2 9 1 18 2 

Gebruik infrastructuur en apparatuur LIMTEC+  7 1 83 12 83 12 

Workshop @Bouwskills 2.2! - 24/5 3 0,5 34 4 17 2 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Elk schooljaar dienen scholen veel aanvragen in voor het gebruik van de infrastructuur en apparatuur 

van LIMTEC+. 7 unieke scholen, met in totaal 83 leerlingen, maakten gebruik van de infrastructuur en 

apparatuur van LIMTEC+. 2 unieke scholen hebben ook gebruikt gemaakt het KNX Lab op de T2-

campus. We merken dat het aanbod van de T2-campus en LIMTEC+ soms overlappend is, scholen 

maken zelf de keuze in welk centrum ze de infrastructuur en apparatuur kunnen gebruiken. 

 

In schooljaar 2021-2022 organiseerde Constructiv i.s.m. diverse partners opnieuw Bouwskills 2.2! op de 

bouwcampus te Diepenbeek. Tijdens deze dag volgden 4 klassen uit 3 unieke scholen een workshop 

gelinkt aan de smart building en KNX.   
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MECHANICA & ELEKTRICITEIT 

KUNSTSTOFFEN 
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2.6.4. PlastIQ Competent  
 

 

Omschrijving 

De diversiteit aan kunststoffen is enorm groot. De term ‘plastiq’ gebruiken als synoniem voor 

kunststoffen doet de sector oneer aan. Kunststoffen vind je zowel in de chemie, metaal, 

textiel, … 

Het kunststoffenlab van PlastIQ bevindt zich op de T2-campus. 
 

 

 Actie: leerlingen opleiden 

Tijdens de opleiding komen leerlingen in aanraking met de belangrijkste 

kunststofverwerkende machines. PlastIQ en RTC Limburg stellen in de opleidingsruimte van 

de T2-campus een instructeur met kennis van deze kunststofverwerkingstechnieken ter 

beschikking aan deze leerlingen. 

Men heeft de keuze tussen 3 programma’s: 

- Opleiding kunststoffen 

- Lassen met kunststoffen 

- Geheimen van het spuitgieten 
 

Actie: PlastIQ van A tot Z 
Tijdens het 2-daagse traject komen leerlingen gedurende 1,5 dag in de T2-campus in 

aanraking met de belangrijkste kunststofverwerkende machines. Daarna volgt er een 

bedrijfsbezoek. Om in te kunnen stappen in het traject, vragen we een engagement van 

de scholen om het bedrijfsbezoek goed voor te bereiden, zodat leerlingen de 

onderneming bezoeken met een specifieke opdracht en vanuit een bepaalde rol 

(veiligheidsaspect, hoe werkt de productie, welke mechanische, pneumatische en/of 

hydraulische aspecten komen aan bod). 

We verwachten van elke school een kort verslag over wat men positief vond en wat de 

aandachtpunten zijn van de opleiding en het bedrijfsbezoek. 

 

 Actie: pilootproject ‘Van idee tot product’ 
In 2019-2020 werd dit initiatief gelanceerd, door COVID-19, is het stilgevallen. In schooljaar 

2021-2022 kunnen de ingestapte scholen hun traject verder afwerken.  

 

Actie: 3D-printers en -scanner (uitleendienst) 

Scholen bezitten dikwijls reeds één of meerdere 3D-printers maar beschikken over 

onvoldoende printcapaciteit om een hele klas toegang te geven tot de printer. Om een 

volledige klas te laten experimenteren met 3D-printen kunnen scholen 3D-printers ontlenen. 

Zij hebben hiervoor de keuze tussen 6 printers gedurende één week, of 3 printers 

gedurende 2 weken. 

Om bestaande voorwerpen in 3D te digitaliseren kan de school één scanner ontlenen. 

Leerlingen krijgen zo ook zicht op de voor-, de nadelen en de valkuilen van 3D-scannen en 

3D-printen. 
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Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit 

studiegebied. 

- Leren in een contextgerelateerde en krachtige leeromgeving. 

- Werken aan competenties van de toekomst. 

 
 

Projectdoelstelling 

- Leerlingen kunnen de infrastructuur en apparatuur rond kunststofverwerking 

gebruiken tijdens de praktijkgerichte dag.  

- In het project PlastIQ van A tot Z wordt de link gelegd naar de realistische 

arbeidsmarkt. 

- Leerlingen in klasverband toegang geven tot 3D-printers en scanners. 

- Concretiseren van ontwerpen die gemaakt zijn tijdens de lessen technisch tekenen. 
 

  

Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 18 517,03 

Cofinanciering: PlastIQ voorziet een 

korting op de opleidingskost en werkt het 

pilootproject mee uit. 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door RTC Limburg.  

Onze partner in dit project is PlastIQ en de ondernemingen waar de bedrijfsbezoeken 

plaatsvinden. 

Het initiatief voor het uitlenen van 3D-printer en scanner werd genomen door RTC Limburg. 

Onze partners in dit project: campus de helix Maasmechelen, Campus Hast Hasselt, 

Flam3D, GO! Next Hasselt, Provinciale Secundaire School Diepenbeek, Atlas College 

Techniek & Innovatie Genk en Trideus. 
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Resultaten 

ACTIES 

UNIEKE 

INSTELLINGE

N 

TIJDS-

DUUR 
AANTAL   

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

PlastIQ van A tot Z 2 2 10 2 20 4 

Workshops PlastIQ 5 1 84 8 84 8 

 

UITLEENDIENST UNIEKE INSTELLINGEN AANTAL  ONTLEENDAGEN 

    LLN   

3D-printers 2 34 30 

 

 
 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

2 scholen hebben deelgenomen aan de 2-daagse PlastIQ van A tot Z. Gedurende 1,5 dag 

zijn de leerlingen in aanraking gekomen met de belangrijkste kunststofverwerkende 

machines. Daarna volgde er een bedrijfsbezoek in de omgeving van de school. Zo is er 

een bedrijfsbezoek georganiseerd bij Vasco in Dilsen-Stokkem en Profel in Lommel. Het 

bedrijfsbezoek werd telkens door de klas goed voorbereid zodat leerlingen de 

onderneming bezochten met een specifieke opdracht en vanuit een bepaalde rol. 

 

De workshops van PlastIQ worden steeds erg gegeerd. Er hebben 8 workshops 

plaatsgevonden waardoor we 5 unieke scholen hebben bereikt. De samenwerking met 

PlastIQ is een zeer prettige samenwerking. We bieden in schooljaar 2022-2023 opnieuw dit 

aanbod aan.  

 

De 3D-printers zijn door 2 scholen, viio Tongeren en BuSO Sint-Jansberg Maaseik, uitgeleend 

in schooljaar 2021-2022. De leerlingen van de 2de graad hebben tijdens dit proces 

ondersteuning gekregen van de leraren en leerlingen uit de 3de graad.  We merken dat de 

3D-printers niet gegeerd zijn in de 3de graad alleen, hierdoor kunnen we reservaties waar 

kruisbestuiving tussen 2de en 3de graad aanwezig is, goedkeuren.  

 

Het pilootproject ‘Van idee tot product’ is niet uitgerold in schooljaar 2021-2022 en zal ook 

niet meer verder gezet worden.  
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MECHANICA & ELEKTRICITEIT 

LASSEN 

 

  



57 

 

2.6.5. Competentieverhoging in 

het lasonderwijs 

 

Omschrijving 

(TIG) Lasser is nog steeds een knelpuntberoep met een kwalitatieve oorzaak. Het is dus noodzakelijk dat 

de competenties van de afgestudeerde lassers verhoogd worden. 

In 2014 zijn we gestart met de sector en de Limburgse lasscholen met een visieontwikkeling rond de 

herwaardering van het Limburgs lasonderwijs. Er werd een conceptnota ontwikkeld die de scholen 

onderschreven hebben. Het zijn deze afspraken die we nu stapsgewijs uitrollen. 

Hiervoor moet(en): 

- de infrastructuur van de scholen voldoen aan de huidige normen. 

- de lasleraren voldoende competenties bezitten. 

- leerlingen uitgedaagd worden om zich te vervolmaken. 

Om dit te verwezenlijken worden volgende acties ondernomen: 

- ondersteuning van het leerproces door het lasLAB. 

- ondersteuning van het virtueel lassen. 

- beoordeling van de competenties door een onafhankelijke instantie. 

- de individuele stappenplannen werden eind schooljaar 2018-2019 afgerond. 

 

Actie: lasLAB 
Als onderdeel van de geïntegreerde aanpak kunnen scholen met de studierichting fotolassen of 

pijpfitten-lassen-monteren gebruik maken van het lasLAB. Een instructeur van de VDAB bezoekt de 

school driemaal per schooljaar. De eerste keer bepaalt hij het beginniveau van de leerlingen, een 

tweede keer doet hij een tussentijdse evaluatie en stuurt bij, en tenslotte vindt een derde keer samen 

met een lasingenieur van Apragaz een objectieve bepaling van de behaalde competenties plaats. Het 

lasLAB kan enkel gebruikt worden door de 7de jaars fotolassen en pijpfitten-lassen-monteren. 

 

Actie: verdere uitrol professionaliseringstraject lasleraar 

 
FPC kwaliteitssysteem EN 1090-2EX1 
Meer en meer  ondernemingen krijgen te maken met normering en kwaliteitssystemen. Ook leerlingen 

moeten met de kwaliteitssystemen vertrouwd geraken. In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met het 

meerjarig traject. 8 scholen namen deel aan de startsessie. In 2019-2020 waren er 2 scholen die een pre-

audit hadden ingepland, maar de pre-audits werden geannuleerd door COVID-19. Tijdens schooljaar 

2020-2021 werd er op vraag een opfriscursus voorzien en werd er 1 traject door een school volledig 

afgerond. 

 

Opleiding VT visueel lasinspecteur 

De opleiding biedt handvaten zodat de leraren in de eigen klaspraktijk zaken op een professionele 

manier kunnen beoordelen. Op het einde wordt er een kwalificatietest afgenomen door de opleider, 

zodat deelnemende leraren aantonen dat men competent is voor het uitvoeren en beoordelen van 

visuele lasinspectie. 
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Link met strategische doelstellingen 

- Door samen met MTECH+ en de scholen te investeren in virtuele lastoestellen, kunnen leerlingen 

werken in een uitdagende leeromgeving, daardoor wordt er eveneens gewerkt aan de 

competenties van de toekomst. 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

 

Projectdoelstelling 

- Door de geïntegreerde aanpak met aandacht voor de infrastructuur, gebruik nieuwe digitale 

technieken en het versterken van de kwalificaties van de leraren, willen we de kwaliteit van het 

Limburgs lasonderwijs verhogen.  

- Netoverschrijdende kennis- en expertisedeling. 

- Leerlingen en leraren vertrouwd maken met normering en kwaliteitssystemen gebruikt in de 

lasbedrijven. 

 

  

Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 13 189 

Cofinanciering: Apragaz voorziet een korting. De 

instructeur van VDAB gaat naar de scholen met 

het lasLAB.  

BIL geeft een korting op de opleidingskost, 

handboek en audit van het FPC-traject, een 

korting voor de opleiding visueel lasinspecteur.  

Mtech + voorziet een cofinanciering voor de 

opleding visueel lasinspecteur en FPC-traject. 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door mtech+ (LIMTEC+) en RTC. Voor het FPC-traject en de 

opleiding visueel lasinstructeur werken we samen met BIL en mtech+. Dit project is complementair met 

de 10-dagenregeling en de acties die mtech+ (LIMTEC+) onderneemt naar het opleiden van leraren. 
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Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS-

DUUR AANTAL  

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

LasLAB 12 3 91 12 273 36 

2-daagse VT visueel lasinspecteur 25/11 & 26/11 9 2 0 10 0 24 

Pré Audit BIL fase 2 - 25/4 1 1   1 0 1 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Als RTC zorgen we voor de planning van het LasLAB in overleg met VDAB en de planning met Apragaz. 

13 scholen nemen elk schooljaar deel aan het lasLAB. In schooljaar 2021-2022 heeft 1 school, Don Bosco 

Helchteren, afgehaakt na januari 2022 omdat hun leerling gestopt was. Alle andere leerlingen hebben 

het traject kunnen doorlopen en hebben de kans gekregen om hun certificaat te behalen.  

 

Spectrumcollege Beringen heeft op 25 april 2022 de Pré Audit in de BIL fase doorlopen.  

 

In schooljaar 2020-2021 organiseerden we de opleiding VT visueel lasinspecteur, waarbij een wachtlijst 

was ontstaan. Op 25 en 26 november 2021 hebben we voor de laatste keer deze opleiding ingericht. 

Opnieuw schreven 12 leraren zich in voor deze opleiding. 2 leraren konden helaas niet deelnemen 

omdat ze in quarantaine zaten.  
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MECHANICA & ELEKTRICITEIT 

WERKTUIGMACHINES EN 

ONDERHOUD 
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2.6.6. Van reactief naar 

preventief en proactief 

onderhoud 
 

Omschrijving 

Ondernemingen streven naar een maximale installatie beschikbaarheid. De traditionele wijze van 

onderhoud is hiertoe echter niet langer toereikend. Machinestilstanden zijn immers inherent aan het 

loutere reactieve onderhoud. Daarom werkt men meer en meer met een geïntegreerde preventieve 

aanpak, waarbij men proactief op de stilstanden of storingen anticipeert. 

 

We onderscheiden 4 belangrijke types onderhoud: 

1. Reactief of storingsonderhoud is het herstellen van storingen.  

Technische problemen worden opgelost waardoor de machine opnieuw correct functioneert. 

2. Periodiek onderhoud is het uitvoeren van bepaalde onderhoudstaken, bijvoorbeeld het 

vervangen van een filter, met een vaste frequentie of na een bepaald aantal draaiuren. 

3. Predictief onderhoud is het uitvoeren van onderhoudsinterventies na een controle waar gekeken 

wordt of het nodig is om bepaald onderhoud uit te voeren of niet. Periodiek en predictief 

onderhoud vormen samen preventief onderhoud. 

4. Proactief onderhoud is het geheel van verbeteracties om bepaalde storingen definitief te 

voorkomen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in het ontwerp, keuze van ander materiaal en 

componenten, etc.  

Scholen hebben duidelijk aangegeven dat ze willen inzetten op ondersteunende acties rond 

onderhoud. Afgelopen schooljaar hebben we vastgesteld dat een samenwerking met ondernemingen, 

wat betreft onderhoud, niet evident is. 

 

 

Actie: Lean 4.0 
Er wordt per school een introductieworkshop gegeven over de 5S en stoommachines. 

Elke deelnemende school krijgt een schoolopdracht mee, om 5S te implementeren in een labo, 

schoolgebouw, in opdrachten …. Tenslotte voorzien we een gezamenlijk terugkommoment waar de 

resultaten van de schoolopdracht worden gepresenteerd en leerlingen worden geïntroduceerd in de 

wereld van Industrie 4.0. 

 

Actie: Geysen Academy  
In schooljaar 2019-2020 hebben tientallen leraren een Train The Trainer gevolgd bij Geysen Academy in 

Oevel. In schooljaar 2021-2022 zetten we de samenwerking verder en kan men de infrastructuur en 

apparatuur bij Geysen gebruiken.  

 

Actie: algemene training industrie 4.0 - online 
SMC organiseerde online een algemene training industrie 4.0. Hierin kwam het concept van industrie 

4.0, de relatie met smart technologie, i/o link en de monitoring en de analyse van energieverbruik aan 

bod. 
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Actie: Geysen FAS-modules (uitleendienst) 

Na de opleiding bij Geysen krijgen de leraren die de Train The Trainer gevolgd hebben de kans om 

gebruik maken van het opleidingscentrum in Oevel en/of de 4 modules uit te lenen om op school 

gedurende een week te gebruiken. 

 

Actie: industriële pomp en laseruitlijnapparaat (uitleendienst) 
Als er gewerkt wordt rond preventief onderhoud, dan kan de industriële pomp en het 

laseruitlijnapparaat materiaal ontleend worden zodat leerlingen op een boeiende manier kunnen leren. 

 

Actie: Lantek II - certificeren van netwerken (uitleendienst) 

Met de Lantek II kunnen leraren samen met hun leerlingen netwerken uittesten. Met de Lantek II is het 

mogelijk om datanetwerken uitgevoerd in koperbekabeling te certificeren tot cat. 6. 

 

 

Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- We zetten in op een actueel thema. Ondanks dat we evolueren naar een kenniseconomie 

blijven technische profielen zeer gegeerd. 

- Leerlingen leren in een uitdagende context. 

- Binnen de workshops wordt het programma regelmatig vernieuwd. 

- We zetten in op leerlijnen, scholen kunnen gebruik maken van verschillende acties. 

 

Projectdoelstelling 

- Leerlingen de principes van preventief en proactief onderhoud bijbrengen. 

- Leerlingen in contact brengen met innovatieve onderhoudsmethoden. 

- Leerlingen leren netwerken uit te testen. 

 

  

Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 5 053,52 

Cofinanciering: PXL-Tech voorziet een korting op 

de opleidingskost en levert maatwerk. 

Geysen voorziet een korting op het gebruik van de 

apparatuur en infrastructuur en stelt kennis ter 

beschikking. 
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Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door RTC Limburg. Onze partners zijn: Lambrechts, 

Prüftechnik, PXL Digital, Geysen en andere ondernemingen waarmee we in zee gaan. Voor de 

algemene training van industrie 4.0 is SMC onze partner.  

 

Resultaten 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS- 

DUUR AANTAL   

OPLEIDINGS-

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

SMC - Algemene training industrie 4.0 - 14/12 8 0,5 0 18 0 9 

 

UITLEENDIENST 
UNIEKE 

INSTELLINGEN AANTAL  
ONTLEENDAGEN 

    LLN   

Lantek II 2 6 40 

FAS-modules Geysen 2 53 10 

Industriële pomp + asuitlijntoestel + shims 1 3 9 
 

 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

De FAS-modules van Geysen zijn uitgeleend door twee scholen in schooljaar 2021-2022. De scholen 

waren Provinciale Secundaire School Diepenbeek en Don Bosco Technisch Instituut Helchteren.    

 

Er heeft geen school gebruik gemaakt van de infrastructuur en apparatuur bij de Geysen Academy in 

Oevel.  

 

Er is door SMC een algemene online training rond industrie 4.0 georganiseerd op 14 december 2021. 18 

leraren van 8 verschillende scholen namen deel aan deze training.  

 

De industriële pomp + asuitlijntoestel + shims is slechts 1 keer uitgeleend door Provinciale Secundaire 

School Bilzen. We hebben wel de leerplandoelstellingen hiervoor vernieuwd en de pomp nogmaals in 

de kijker gezet in onze nieuwsbrief.  

 

De Lantek II is twee keer uitgeleend in schooljaar 2021-2022. We merken uit feedback die we ontvangen 

dat enkel leraren die de Lantek II volledig onder de knie hebben, hem ook uitlenen om te gebruiken in 

de klas. We hebben samen met onze stagiair geprobeerd een nieuwe handleiding te schrijven, maar dit 

bleek te technisch te zijn. De leraar van de stagiair uit het Atlas College Genk heeft dit apparaat zelf 

uitgeleend om te bestuderen. Hij gaf aan dat dit inderdaad een goed apparaat is voor zeer 

professionele en specifieke metingen, waardoor het niet heel gebruiksvriendelijk is voor een leraar met 

weinig ervaring hierin.  

 

Voor het traject van Lean 4.0 hebben we jammer genoeg geen inschrijvingen ontvangen, dit zal niet 

meer opgenomen worden in ons aanbod.  
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2.7. PERSONENZORG 
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2.7.1. Zorg van de toekomst 

 

Omschrijving 

Technologie is vandaag niet meer weg te denken in de gezondheidszorg. Nog nooit beschikten 

zorgverleners over zoveel technologie ter ondersteuning van een effectieve, efficiënte en veilige zorg, 

dit op maat van iedere patiënt. Technologie faciliteert communicatie en maakt zorgvragers 

autonomer en steeds mobieler. E-health en telecare krijgen steeds meer aandacht en de eerste 

companion-robotten zijn in Vlaanderen reeds in gebruik. Naast de technologische evoluties zullen 

diensten een centrale rol blijven spelen in de tevredenheid van de zorgvragers. Ontwikkeling van 

technologie op maat van de eindgebruiker bevordert de kwaliteit van de zorg. 

Zorg is één van de 8 speerpuntsectoren omdat dit voor Limburg een van de beloftevolle sectoren is. 

In SALKturbo is er ook een ambitielijn voorzien nl door digitalisering het leidende zorglabo voor de 

Eurregio worden.  

 

 

Actie: Exergames - beweging stimuleren bij ouderen 

In deze workshop wordt er uitgelegd wat Exergames zijn en wordt de bruikbaarheid van Exergames in 

de ouderenzorg toegelicht om beweging te stimuleren en om aan valpreventie te doen. De 

leerlingen gaan tijdens de workshop zelf met het Exergames beweegprogramma aan de slag. Ze 

maken kennis met de verschillende games en krijgen concrete tips om deze games te begeleiden bij 

ouderen. Scholen die de workshop afgelopen 2 schooljaren gevolgd hebben krijgen de kans om het 

materiaal gedurende een week uit te lenen.  

 

Actie: zorgtechnologie concreet toegepast in het werkveld 
Elk schooljaar zorgen we voor een programma rond zorgtechnologie, zodat leraren een beter beeld  

krijgen wat de mogelijkheden zijn van zorgtechnologie en hoe dit in ondernemingen wordt 

toegepast. We toetsen met een ontwikkelgroep af welk aanbod we kunnen uitrollen binnen Digitale 

School.   

 

Actie: Ervaar Thuiszorg – hulpmiddelen & ervaringskoffers workshop 
‘Ervaar Thuiszorg’, is een project i.s.m. de thuiszorgdiensten en Uniform. De leerlingen krijgen te kans 

om te ervaren wat het betekent om als professionele hulpverlener te werken in de thuiszorg. In 

schooljaar 2021-2022 ging deze editie op verschillende data en locaties door. We boden 

ondersteuning op inhoudelijk vlak, alsook ondersteuning bij de uitwerking van de workshop met de 

ontwikkelde hulpmiddelen- en ervaringskoffers.  

 

Actie: ontwikkelgroep Personenzorg 
Onze samenleving verandert continu en dit is ook zo in de zorgsector, wat consequenties heeft voor 

het onderwijs & klaspraktijk. Samen met Flankerend Onderwijs Limburg willen we met een 

ontwikkelgroep nadenken hoe we de arbeidsrealiteit met de klaspraktijk in de zorg kunnen verbinden. 

Zodra we iets uitrollen, hebben we de leraren/TAC’s uit de ontwikkelgroep nodig om 

netoverschrijdend aan de kar te trekken. 
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Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- We zetten hier in op competenties van de toekomst en op leerlijnen. 

- Leerlingen kunnen leren in een uitdagende leeromgving. 
 

 

Projectdoelstelling  
- Leerlingen en leraren inzicht geven in technologische evoluties, maatschappelijke relevantie 

en de mogelijkheden van deze technologieën in de zorg.  

- Werken aan de competenties van de 21ste eeuw. 
 

Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 8 651,51 

Cofinanciering: UCLL voorziet infrastructuur en 

apparatuur en neemt o.a. de 

kilometervergoeding van de lesgevers voor haar 

rekening.  

 

  

 

Initiatiefnemers en partners 

RTC is initiatiefnemer rond het organiseren van de workshops. UCLL is onze partner rond Exergames. 

Voor Ervaar Thuiszorg is Uniform onze partner.  

 

Resultaten 

 

ACTIES 
UNIEKE 

INSTELLINGEN 

TIJDS-

DUUR 

AANTAL  

  

OPLEIDINGS- 

DAGEN 

      LLN LKR LLN LKR 

Ervaar Thuiszorg 15/3 – 22/3 – 24/3 – 21/4 – 28/4 21 1 349 32 349 32 

Ontwikkelgroep personenzorg - 11/3 16 0,5 0 24 0 12 

Workshop Exergames 3 0,5 46 3 23 1,5 
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Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

Op 11 maart 2022 hebben we ontwikkelgroep samengeroepen van leraren/TAC’s uit Personenzorg. 

Hierin stelden we het kader van onze werking voor en ook het project Digitale School. Na een vlotte 

brainstormsessie kregen we voldoende informatie van deze ontwikkelgroep over hun noden naar de 

komende schooljaren. De aankoop van reanimatiematerialen met real-time feedback 

mogelijkheden was een grote vraag. Hierom gaan we deze aanschaffen en gebruiken binnen onze 

uitleendienst. 

 

De workshop Exergames was dit jaar ook opnieuw enkele malen aangevraagd. 3 scholen hebben 

deze workshop gevolgd op hun eigen school. Geen enkele school heeft het Exergames-pakket 

gedurende één week op school uitgeleend.  

 

In schooljaar 2021-2022 namen we opnieuw deel aan Ervaar Thuiszorg i.s.m. Uniform. Onze inbreng 

was een initiatie in onze hulpmiddelen- en ervaringskoffers. Aangezien deze editie op verschillende 

locaties en data doorging, was er meer organisatorisch werk gevraagd. De leerlingen konden tijdens 

deze dagen interactief met de zorgpartner hun werkervaringen bespreken en de hulpmiddelen leren 

kennen. Hiermee konden we de leraren ook tonen dat dit een meerwaarde kan zijn in hun 

lessenpakket. In totaal namen er 342 leerlingen uit 6 Verzorging deel aan Ervaar Thuiszorg.  
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2.7.2. Uitleendienst personenzorg 

 

Omschrijving 

Met de uitleendienst personenzorg kunnen leraren materiaal ontlenen om hun lessen te ondersteunen, 

zodat leerlingen niet alleen erover leren maar het ook kunnen uittesten. 

De uitleendienst bestaat uit verschillende onderdelen en die afzonderlijk van elkaar kunnen ontleend 

worden, zodat er diverse leerplandoelstellingen kunnen bereikt worden. 

 
 

Actie: uitleendienst personenzorg 
Volgend materiaal is aanwezig: 

- Reanimatiemateriaal 

o Volwassen borstreanimatiepop (2x) 

o Baby reanimatiepop (volledig) 

o Kind borstreanimatiepop 

o Volledig lichaam Resusci Anne 

- AED trainer 

- Act-fast voor het aanleren van het Heimlich maneuver  

- RescueMate instructietablet 

- Ouderdomssimulatoren GERT & KOKEN 

- Hulpmiddelen in de thuiszorg i.s.m. Goed Thuiszorgwinkel en De Zorgba(a)r 

- RealCare Baby’s Bob & Bobette 

- Simulatiebrillen 

- Hulpmiddelen- en ervaringskoffers (badkamer, slaapkamer, keuken en vrije tijd) 
 

Actie: Train The Trainer RealCare Baby Bob en Bobette 
Indien er bijkomende interesse is, kan er een Train The Trainer georganiseerd worden zodat leraren aan 

de slag kunnen rond de programmatie van Bob en Bobette, alsook ontdekken wat de mogelijkheden 

zijn. 

 

Actie: Train The Trainer hulpmiddelen- en ervaringskoffer 
In schooljaar 2020-2021 werd de hulpmiddelen- en ervaringskoffer voorgesteld, in 2021-2022 voorzien we 

opnieuw een Train The Trainer zodat leraren vertrouwd zijn met de hulpmiddelen die in de koffer zitten, 

vooraleer leerlingen op stage vertrekken. Er werden hulpmiddelen geselecteerd die men kan gebruiken in 

de slaapkamer, badkamer, keuken en vrije tijd. Daarnaast kan men als leraar ook gebruik maken van de 

methodieken, om de koffers te gebruiken in de klaspraktijk. Via de methodieken worden leerlingen 

bewuster wat het betekent om een hulpmiddel te gebruiken op vlak van inclusie, stigmatisering en kostprijs. 

De leerlingen worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar alternatieve producten. 

 
 

 

Link met strategische doelstellingen 

- De T van Techniek en Techn(olog)ische competenties staat centraal in dit studiegebied. 

- We zetten hier in op competenties van de toekomst en op leerlijnen. 

- Leerlingen kunnen leren in een uitdagende leercontext. 
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Projectdoelstelling 

- Didactisch materiaal ter beschikking stellen voor scholen voor de lessen/stages binnen het 

studiegebied personenzorg. 

- Leerlingen vertrouwd maken met hulpmiddelen. 

- Leerlingen inzicht geven over stigmatisering, inclusie en kostprijs van hulpmiddelen. 

 

  

Bereik (unieke instellingen) 

 

Budget 

Totaal projectkost = € 11 362,76 

Cofinanciering: er wordt een korting voorzien als er 

hulpmiddelen worden uitgeleend door Goed De 

Thuiszorgwinkel en Zorgba(a)r. 

De hulpmiddelenkoffers zijn tot stand gekomen 

door inbreng van expertise van leraren als een 

vertegenwoordiger van de provincie flankerend 

onderwijsbeleid.  

  

 

Initiatiefnemers en partners 

Het initiatief voor dit project werd genomen door RTC Limburg. In dit project participeren Goed 

Thuiszorgwinkel, Zorgba(a)r De Voorzorg en AED Solutions. Wij stellen het materiaal ter beschikking van de 

scholen en leggen waar mogelijk linken met bestaand materiaal van app’s, powerpoints of lesmateriaal 

dat beschikbaar gesteld wordt door andere organisaties. Leraren appreciëren dit enorm.  Voor de 

RealCare Baby werken we samen met Baby Bedenk Tijd. De hulpmiddelenkoffer en zelfreflectiefiches 

werd uitgewerkt door Provinciale School Diepenbeek, Spectrumcollege Beringen, Hasp-O Zuid Sint-

Truiden, Atlas College School & Werk Genk en het Provinciaal Flankerend Onderwijs Limburg.   
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Resultaten 

 

UITLEENDIENST UNIEKE INSTELLINGEN AANTAL  ONTLEENDAGEN 

    LLN   

RealCare baby's 4 119 65 

Ouderdomssimulatoren 10 393 98 

Reanimatiemateriaal 13 551 141 

Hulpmiddelen- en ervaringskoffers 8 211 78 

Simulatiebrillen 5 169 63 

Hulpmiddelen - Zorgba(a)r  1 16 11 

Hulpmiddelen - Goed  8 306 184 
 

 

Bespreking resultaten + evaluatiegegevens 
 

De materialen uit onze uitleendienst binnen het studiegebied Personenzorg worden zeer frequent 

aangevraagd en gebruikt door de leraren in de klaspraktijk. Van de 60 aanvragen binnen onze 

uitleendienst werden er 4 reservaties geannuleerd door corona. Deze leraren deden geen nieuwe 

aanvraag voor het materiaal meer in schooljaar 2021-2022.  

 

We hebben voor een EHBO-week op een school, reanimatiemateriaal uitgeleend aan SBSO Sibbo 

Tongeren. Ze hebben het reanimatiemateriaal gebruikt doorheen alle studiejaren en richtingen.  

 

In de leerplannen van Defensie & Veiligheid staan EHBO-doelstellingen die de leerlingen moeten 

behalen. TA De Wijzer in Genk heeft een aanvraag ingediend voor reanimatiemateriaal (2 poppen + 

AED Trainer) die we hebben goedgekeurd.  

 

We hebben ook reanimatiemateriaal ontleend aan 7 Logistiek van Atlas College Genk. De leraren die 

lesgeven in Logisitek willen hun leerlingen met zoveel mogelijk (extra) attesten naar de werkvloer sturen. 

Hierdoor bieden ze o.a. EHBO aan. Ze zijn hiervoor reanimatiemateriaal komen ontlenen bij ons. We 

kunnen alleen maar aanmoedingen dat leerlingen over deze vaardigheden beschikken en zo veilig 

kunnen handelen als er zich een crisissituatie voordoet.  

 

Als leraren hulpmiddelen binnen Zorgba(a)r of Goed Thuiszorgwinkel reserveren, gaat dit vooral om 

rolstoelen en actieve en passieve tilliften. Deze materialen zijn erg gegeerd en de leraren hebben ze 

vaak nodig om de leerlingen een ervaring te laten opdoen vooralleer ze op stage vertrekken. Van de 16 

reservaties die zijn ingediend voor het materiaal bij Goed of Zorgba(a)r is er slechts 1 niet kunnen 

doorgaan door corona.  

 

Er waren geen geïnteresseerde leraren voor een TTT Real Care Baby en/of de hulpmiddelen- en 

ervaringskoffers. Indien leraren er in schooljaar 2022-2023 nood aan hebben, organiseren we opnieuw 

TTT’s. 
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3.  Financieel verslag subsidie Vlaamse 

Overheid 

TOTAAL RTC – middelen IN- INKOMSTEN/SUBSIDIES € 376 088,81 

A. Subsidie Departement Onderwijs & Vorming € 375 192,66 

B. Subsidie en of cofinanciering niet toewijsbaar 

aan één projector of sector 

€ 896,15 

C. Subsidies en of cofinanciering direct toewijsbaar 

aan één project of sector (zie A platform + B 

projecten 

C1. Subtotaal cofinanciering korting 

C2. Subtotaal cofinanciering subsidie 

€ 

 

 

€ 

€ 

155 969,73 

 

 

155 969,73 

 

D. Andere inkomsten die betrekking hebben op de 

opdracht cfr. Beheersovereenkomst 

€  

E. Inkomsten (subsidie) niet gerelateerd aan de 

RTC-opdracht cfr. Beheersovereenkomst (ESF, 

Interreg, Provincie, …) 

€  

OMZET RTC Limburg € 532 058,54 

 

TOTAAL RTC – middelen UIT – KOSTEN / UITGAVEN € 356 486,07 

A. Kosten 

platformwerking 

   

 A1 personeelskosten €  88 191,77 

 A2 projectkosten €  95 126 

 A3 cofinanciering (indien van toepassing) €  25 346,60 

 A3.1 subtotaal cofinanciering korting €  25 346,60 

 A3.2 subtotaal cofinanciering subsidie 

PERSONEEL 

€  

 A3.2 subtotaal cofinanciering subsidie 

WERKING 

€  

B. Kosten projecten    

 B1 personeelskosten €  56 408,37 

 B2 projectkosten €  73 098,48 

 B3 cofinanciering (uitzonderingen 

mogelijk) 

€ 130 623,13 

 B3.1 subtotaal cofinanciering korting € 130 623,13 

 B3.2 subtotaal cofinanciering subsidie €  

C. Structurele kosten    

 C1 personeelskosten € 16 034,87 

 C2 werkingskosten € 26 730,44 

 C3 cofinanciering (indien van toepassing) €     896,15 

 C3.1 subtotaal cofinanciering subsidie 

PERSONEEL 

€  

 C3.2 subtotaal cofinanciering subsidie 

WERKING 

C4 Bestemde fondsen (sociaal passief) 

€     896,15 

 

18623,35 

OMZET RTC Limburg € 531 079,15 

 

Verschil tussen INKOMSTEN/SUBSIDIES en KOSTEN/UITGAVEN = €  979,
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nr. gebudgetteerd RTC-kost cofinanciering cofin% totaal platformkost SALDO

A1 53 147,10€        40 430,18€        7 955,38€          16% 48 385,56 12 716,92€        

A2 80 976,07€        103 843,80€      17 391,22€        14% 121 235,02 -22 867,73€       

A3 7 853,72€           5 826,82€           -€                    0% 5 826,82 2 026,90€           

A4 27 219,82€        23 018,78€        -€                    0% 23 018,78 4 201,04€           

A5 12 607,45€        10 198,19€        -€                    0% 10 198,19 2 409,26€           

A6 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A7 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A8 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A9 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A10 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A11 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A12 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A13 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A14 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

A15 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

181 804,16€      183 317,77€      25 346,60€        12% 208 664,37 -1 513,61€         

B. Kosten verbonden aan projecten (cofinanciering vereist)

nr. gebudgetteerd RTC-kost cofinanciering cofin% totaal projectkost SALDO

B1 3 632,23€           3 496,52€           -€                    0% 3 496,52 135,71€              

B2 16 185,50€        8 785,15€           1 860,00€          17% 10 645,15 7 400,35€           

B3 13 024,47€        10 096,29€        8 433,73€          46% 18 530,02 2 928,18€           

B4 1 170,74€           -€                     -€                    ############### 0,00 1 170,74€           

B5 12 097,61€        15 787,20€        28 624,00€        64% 44 411,20 -3 689,59€         

B6 4 770,74€           5 265,51€           10 610,50€        67% 15 876,01 -494,77€             

B7 9 434,18€           5 231,15€           10 567,30€        67% 15 798,45 4 203,03€           

B8 20 567,15€        34 778,48€        49 956,42€        59% 84 734,90 -14 211,33€       

B9 10 719,55€        7 685,92€           2 178,00€          22% 9 863,92 3 033,63€           

B10 7 106,86€           10 366,03€        8 151,00€          44% 18 517,03 -3 259,17€         

B11 10 175,67€        10 358,43€        2 830,57€          21% 13 189,00 -182,76€             

B12 5 713,49€           3 238,52€           1 815,00€          36% 5 053,52 2 474,97€           

B13 10 496,41€        4 143,11€           4 508,40€          52% 8 651,51 6 353,30€           

B14 8 561,04€           10 274,55€        1 088,21€          10% 11 362,76 -1 713,51€         

B15 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B16 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B17 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B18 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B19 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B20 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B21 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B22 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B23 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B24 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

B25 -€                     -€                     -€                    ############### 0,00 -€                     

133 655,64€      129 506,85€      130 623,13€     50% 260 129,98 4 148,79€           

C. Structurele kosten & fondsen bestemd voor sociaal passief (geen cofinanciering vereist)

nr. gebudgetteerd RTC-kost cofinanciering cofin% totaal  RTC-kost SALDO

C1 50 299,01€        42 765,31€        896,15€             2% 43 661,46 7 533,70€           

C2 -€                     18 623,35€        nvt nvt 18 623,35 -18 623,35€       

50 299,01€        61 388,66€        896,15€             1% 62 284,81 -11 089,65€       

374 213,27€      156 865,88€     531 079,15

(*) indien van toepassing

SALDO: 979,39€              

Subtotaal C

Uitleendienst Personenzorg

naam

structurele kosten RTC 2021-2022

PR21

PR22

PR23

PR24

PR25

Fondsen bestemd voor sociaal passief

PR15

PR16

PR17

naam

naam

Duurzaam bouwen

Werkplekleren Hotec

POW i.s.m. andere RTC's

PL07

PL08

Subtotaal A

PL10

PL11

PL12

PL13

PL14

PL15

Milieuvriendelijke koelmiddelen

Inzetbare technologie voor een duurzame samenleving: energie

Inzetbare technologie voor een duurzame samenleving: electrische en electronische sturingen

Subtotaal B

10-dagenregeling

Zorg van de toekomst

Kennis, infrastructuur en apparatuur Limtec +, T2-campus, …

PlastIQ Competent

PR20

WMS

PR18

PR19

Competentieverhoging in het lasonderwijs

Van reactief naar preventie en proactief onderhoud

UITGAVEN BEGROOT

PL09

A. Kosten verbonden aan platformwerking (geen cofinanciering vereist) 

Versterken van leraren in een snel wijzigend onderwijslandschap

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Studiegebiedoverschrijdende acties op provinciaal niveau

kennis- en expertisedeling

Draagvlak en netwerking

PL06
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4.  Algemene Vergadering, Raad Van Bestuur en 

Dagelijks Bestuur 

 

Algemene Vergadering 

Het overleg wordt traditioneel op de eerste woensdag van juni georganiseerd, op hetzelfde ogenblik dat 

LOOA de Algemene Vergadering bij elkaar roept, zo moeten een aantal leden zich maar 1 keer 

verplaatsen en kunnen we kosten besparen. 

De Algemene Vergadering bestaat uit 20 leden komende uit de onderwijs- en bedrijfsgeleding, ook Syntra 

en VDAB zijn vertegenwoordigd. De coördinator van het RTC neemt eveneens deel aan het overleg. 

https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-4 

 

Raad Van Bestuur 

Onze Raad Van Bestuur komt 3 à 4 x per jaar samen. De overlegmomenten worden goed voorbereid. 

Meestal is er een grote opkomst van de leden. Van elk overleg wordt er een verslag gemaakt dat ook aan 

het departement Onderwijs en Vorming wordt bezorgd. 

De Raad van Bestuur bestaat uit 19 leden. 

https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-5 

 

Het Dagelijks Bestuur 

Met het dagelijks bestuur komen we 2 maandelijks samen, deze groep is nauw betrokken bij de werking van 

het RTC. Indien nodig wordt er informeel overleg gepleegd. Na elk overleg wordt er een verslag gemaakt. 

Ons huidig Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden en de coördinator. 

https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-4
https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-5
https://rtclimburg.be/over-ons/#toggle-id-6
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5.  Annex A: bereik scholen per studiegebied in globo 

 

Van de 107 scholen hebben wij 88 scholen bereikt. 19 scholen hebben we niet bereikt. Voor 5 scholen 

hebben wij geen aanbod rond het verwerven van arbeidsgerichte competenties. 

Elk jaar opnieuw sturen we een mail naar de scholen die we niet bereikt hebben, met een concreet 

aanbod wat voor hun interessant kan zijn, op die manier spelen we kort op de bal. 


