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Leerlingen verwerven 21ste eeuwse vaardigheden binnen ‘Limburg 

STEM’t af!’ 

Thor Central GENK – Op vrijdag 15 oktober 2021 geeft RTC Limburg de aftrap voor een leerrijk 

schooljaar waarin 12 teams uit het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs samenwerken met 

ondernemingen, waaronder zorginstellingen, aan maatschappelijk relevante opdrachten binnen de 

transitiegebieden. De straffe teams, zoals RTC Limburg ze noemt, werken klas- en/of 

studiegebiedoverschrijdend om zo alle talenten maximaal te benutten. Het is een inspirerende 

manier om toekomstgericht te leren waar kennis en de 21ste eeuwse vaardigheden verworven 

worden in én buiten de klas. De straffe teams stellen hun projecten voor tijdens dit startevent. 

Méé met morgen! 

Dit schooljaar ligt de focus van de projecten op de verschillende transitiegebieden. “Limburgse 

TECHtalenten werken opnieuw aan levensechte projecten met partners én versterken op deze 

manier hun 21ste -eeuwse vaardigheden.”, vertelt Liesbeth Schraepen, coördinator RTC Limburg. Ook 

dit jaar nemen de leraren een coachende rol binnen ‘Limburg STEM’t af!’ op zich. De ondernemingen 

die al hebben deelgenomen aan ‘Limburg STEM’t af!’ geven aan dat leerlingen die levensechte 

projecten realiseren een goed zicht hebben op de arbeidsmarkt. Jongeren geven aan dat ze trots zijn 

om iets te realiseren dat echt een verschil maakt. De expertise die het Limburgs beroepsgericht en 

technisch onderwijs al heeft verworven, stellen de partners van ‘Limburg STEM’t af!’ sterk op prijs. 

Toekomstgericht leren 

We kunnen niet achterblijven als het gaat over TECHtalenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt. 

Scholen bundelen hun kennis en expertise met partners en realiseren projecten rond 

maatschappelijk relevante onderwerpen. Er worden dit schooljaar projecten gerealiseerd met de 

focus op de transitiegebieden circulaire economie, industrie 4.0, samenleven in 2050, slim wonen en 

leven en de energietransitie. Er wordt geleerd in de klas, buiten de klas, vakoverschrijdend, tussen 

verschillende studiegebieden en studiejaren en uiteraard ook van ondernemingen en andere 

partners die deel uit maken van het team. Techtalenten worden klaargestoomd om mee met morgen 

te zijn. “De ‘Limburg STEM’t af!’-community groeit jaarlijks en is ondertussen een stevig netwerk 

geworden van ondernemingen, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten waarop we beroep 

kunnen doen.”, benadrukt Liesbeth Schraepen.  

Noot voor de redactie 

‘Limburg STEM’t af!’ is een project voor onderwijs en bedrijfsleven met een duurzame ambitie om 

voor Limburgse technologische talenten nieuwe werkvormen te creëren die leiden tot een vlotte 

aansluiting naar de arbeidsmarkt. RTC Limburg is hierin initiatiefnemer i.s.m. diverse partners. Voor 

meer informatie: www.limburgstemtaf.be.  
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