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Jongeren werken binnen ‘Limburg STEM’t af!’ aan projecten die het 

verschil maken 
 

Pathé GENK – Op vrijdag 3 juni 2022 organiseerde RTC Limburg het slotevent van de 6de editie van 

‘Limburg STEM’t af!’ in Pathé Genk. In dit schooljaar werkten 12 teams uit het doorstroom- en 

arbeidsmarktgericht onderwijs samen met ondernemingen, waaronder zorginstellingen hogescholen 

en onderzoeksinstituten, aan maatschappelijk relevante projecten. Deze teams werken klas- en/of 

studiegebiedoverschrijdend om zo ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Het is een motiverende 

manier om toekomstgericht te leren waar de 21ste eeuwse vaardigheden verworven worden in én 

buiten de schoolomgeving. Tijdens het slotevent toonden de straffe teams hun realisaties en 

vertelden de genodigden over hun ervaringen.  

Méé met morgen! 

Dit schooljaar (2021-2022) lag de focus van de projecten op de verschillende transitiegebieden. 

“Limburgse techtalenten werkten aan levensechte projecten met verschillende partners én 

versterkten op deze manier hun 21ste -eeuwse vaardigheden. Ze daagden zichzelf uit om nieuws skills 

onder de knie te krijgen en hun inzichten te delen met teamgenoten”, vertelt Liesbeth Schraepen, 

coördinator RTC Limburg. De ondernemingen die al hebben deelgenomen aan ‘Limburg STEM’t af!’ 

geven aan dat leerlingen die levensechte projecten realiseren een goed zicht hebben over de 

kwaliteiten die ze nodig gaan hebben op de arbeidsmarkt. Jongeren geven aan dat ze trots zijn om 

iets te realiseren dat ‘echt’ is en daadwerkelijk gebruikt zal worden door de doelgroep waarvoor ze 

het ontwerpen. De expertise die de jongeren van het doorstroom- en arbeidsmarktgericht onderwijs 

al hebben verworven, is volgens de partners van ‘Limburg STEM’t af!’ een grote meerwaarde voor de 

arbeidsmarkt. 

Van kruisbestuiving tot innovatie 

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

bundelen hun kennis en expertise met partners. Onderstaande projecten werden gerealiseerd: 

Food for thought Airguard Urban Farming 

Green Energy 2 Go Drone Swarm De belofte van CO2-koeling 

Het belevingspad De Snippit Prikkelend Weer-zien 

Emotiebox Hippe Sjoelbak Smart Home (on hold) 

 

“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 als projecten dreigen vast te lopen en/of als er bijkomende kennis nodig is”, zegt Liesbeth 

Schraepen. Volgend schooljaar willen we een 7de editie organiseren van ‘Limburg STEM’t af!’.  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

‘Limburg STEM’t af!’ is een project voor onderwijs en ondernemingen 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.  

CONTACT: Liesbeth Schraepen - liesbeth.schraepen@rtclimburg.be - 0473 86 15 68 

https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/food-for-thought/
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Airguard
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Urban-Farming
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Green-Energy-2-Go
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Drone-Swarm
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/De-Belofte-Van-CO2-koeling
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Belevingspad
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/De-Snippit
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Prikkelend-Weer-zien
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Emotiebox
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Hippe-Sjoelbak
https://limburgstemtaf.be/portfolio-item/Smart-Home
http://www.limburgstemtaf.be/

