
 

Programma 

 

9u30 -10u00 
Onthaal met koffie 

10u00-12u00 
Plenaire vergadering van Constructiv 

✓ 10u-11u: Tijdens dit eerste deel van de plenaire vergadering wordt o.a. een 
overzicht gegeven van de bouwopleidingen die Constructiv i.s.m. de RTC’s 
dit jaar aanbied. Ook zal er apart worden ingezoomd op de projecten 
Construland en Tripple E-Wood die exclusief binnen het RTC Vlaams-
Brabant worden aangeboden binnen de studiegebieden bouw en hout  
 

✓ 11u-12u Tijdens dit tweede deel van de voormiddagsessie verzorgt 
Constructiv als bouwsectorfonds een inspiratiesessie rond de vraag “Hoe 
promoten we bouwrichtingen op onze school?” Alvast een must voor 
scholen die een groei vooropstellen binnen deze studierichtingen. 

 

12u00-13u00 
Broodjeslunch 

13u00-15u00 
RTC-symposium 

 
✓ 13u00 – 13u10 Ontvangst in provincieraadzaal 

 
✓ 13u10 – 13u25 Verwelkoming 

- Welkomstwoord RTC Vlaams-Brabant (Raf De Boeck) 
- Videoboodschap provinciaal gedeputeerde voor het onderwijs (Gunther 

Coppens) 
 

✓ 13u25 – 14u05  Elektriciteit - Automatisatie:  
Het RTC-aanbod binnen deze cluster is zeer uitgebreid. De projecten 
Training System Industry 4.0 (zie infostand SMC/Siemens/Beckhoff), de 
domoticaopleidingen bij Domintell en de opleidingen voor leraren en 
leerlingen @ LIMTEC+ / ANTTEC+ maken hier alvast onderdeel vanuit. 
Twee nieuwe projecten binnen deze cluster betreft onze samenwerking rond 
energie en mobiliteitstransitie met het Green Energy Park te Zellik, alsook 
een samenwerking met autofabrikant Audi uit Vorst. Walter Schroven 
(Green Energy Park) en Heleen Devriese (Audi) geven jullie hierover in twee 
korte uiteenzettingen meer info. 



 

 
✓ 14u05 -14u35 Overige studiegebieden   

- Autotechnieken/Mechanica/Koeling &Warmte 
- Logistiek/Personenzorg/Chemie 
- Studiegebiedoverschrijdende acties & STEM 
- Land & tuinbouw/Provincie-overschrijdende Acties & projecten 

 
✓ 14u35 – 14u50 Project “Digitale school” 

- Tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bieden alle RTC’s 
gezamenlijk en aldus over heel Vlaanderen een ICT-
opleidingsprogramma aan voor leraren die lesgeven in de 2de en de 
3de graad van het tso, bso, buso en dbso, zodat deze leerkrachten 
hun ICT-competenties kunnen versterken en deze onmiddellijk 
kunnen toepassen in hun lessen. Op deze wijze willen we vanuit dit 
project dat loopt i.s.m. VLAIO de digitale competenties van leerlingen 
in het beroepsgericht en technisch onderwijs helpen versterken. 

- De RTC’s werken eveneens aan het ontwikkelen van een uitleenhub 
voor VR-materiaal met bijbehorend opleidingsprogramma. Niko 
Verhaegen van het bedrijf Georg Fischer geeft ons d.m.v. een VR-
belevingsstand alvast een voorsmaakje van de huidige 
opleidingsmogelijkheden die VR biedt. 

Tim De Keyser verantwoordelijke binnen RTC Vlaams-Brabant voor 
beide  projecten en tevens kersvers RTC Vlaams-Brabant consulent 
vertelt meer over. 

 
✓ 14u50 – 15u00 Slotwoord en uitnodiging tot netwerkmoment 

Raf De Boeck (coördinator RTC Vlaams-Brabant) 
 
 

 

15u00-16u00 
RTC-netwerkmoment 

Inschrijven voor het RTC-symposium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.flxml.eu%2Flt-2175350126-0077cfeec1f148d5941c54095899d4ca0182e88e2710a4d3&data=04%7C01%7Craf.deboeck%40rtc.vlaamsbrabant.be%7C5c6cacee62a4400ab8ae08d966fac5d7%7Cabeeed50ea7b4008b0e5d27f624bf85e%7C0%7C0%7C637654049527693370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w%2FzxinwNf7m9uvtFqqv6z0Z17ny2%2FQn9lecULdbRsWE%3D&reserved=0

