
DINSDAG
4 OKTOBER
LOCATIE:
LIVING TOMORROW
        VILVOORDE

SYMPOSIUM 2022
Indringingsweg 1a

1800 Vilvoorde

rtcvlaamsbrabant.be

PROGRAMMA

8u30  •  9u30
Onthaal met ontbijt

9u30  •  10u30
Plenaire vergadering Constructiv

10u30  •  11u30
Aanbod 2022-2023 RTC Vlaams-Brabant

11u30  •  13u00
Lunch & netwerkmoment

13u00  •  14u30
Rondleiding Living Tomorrow

VOORSTELLING KRACHTLIJNEN, PROJECTEN & ACTIES



SYMPOSIUM 2022

De brug tussen onderwijs en ondernemingen

Onthaal & ontbijt
vanaf 8u30

9u30: Plenaire vergadering Constructiv

• Info over nieuwe CAO basisveiligheid bouw
• Opleidingsaanbod leerlingen en leerkrachten & Spoor 2
• Regionale acties & campagne ‘De bouw kijkt verder’
• Samenwerking met het RTC

10u30: Aanbod 2022-2023 RTC Vlaams-Brabant

• De nieuwe 5-jarige beheersovereenkomst
• De Vlaamse RTC-werking
• Voorstelling krachtlijnen, projecten & acties voor het schooljaar 2022-2023.

(Waaronder de acties binnen de verschillende studiegebieden in de harde & zachte sector en projecten 
zoals Hernieuwbare Energie, STEM Drone project, Triple e-wood, VDAB 10-dagen, POW, het Vlaamse 
project Digitale School, het toekomstige project XR,...)

13u00: Rondleiding Living Tomorrow

Tijdens deze rondleiding zullen de gidsen je meenemen doorheen een interessante 
uiteenzetting vol innovatie en vooruitgang.

Het verhaal start met de vaststelling dat onze samenleving op heel korte tijd een 
ongelooflijke wending heeft genomen. Indien we aan dit tempo blijven 
evolueren, dan kunnen met heel wat zekerheid voorspellen dat België 
tegen 2050 één grote stad zal zijn. Neem daar dan nog even de 
vergrijzing bij, en dan spreken we over een samenleving die er 
helemaal niet meer uitziet zoals we die nu kennen. Dus moeten 
we dringend gaan nadenken over hoe we mobiliteit, landbouw, 
gezondheidszorg, en ook retail... gaan aanpakken. Belangrijk om 
weten is dat we geen technische of digitale vooruitgang 
promoten, maar dat innovatie een mindset is. Living Tomorrow wil 
de bezoekers anders laten nadenken over de toekomst. Hier leer 
je dus niet hoe het moet, maar wordt er aangereikt hoe het kan.

11u30: Lunch & netwerkmoment

Assortiment van belegde broodjes met salad bar & drankenbu�et.


