
Persbericht 

Genk, 24 mei 2019 

 

Het Limburgs beroepsgericht en technisch onderwijs zet in op “future proofed 

onderwijs!” via ‘Limburg STEM’t af!’ 

Genk/T2-campus - Op vrijdag 24 mei stellen 13 scholen samen met 21 

bedrijven de resultaten van de leerprocessen voor in het kader van het project 

‘Limburg STEM’t af!’. Het afgelopen schooljaar werkten meer dan 100 leerlingen 

projectmatig aan oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen. 

Projecten rond o.a. (wind)energie, 3D-printen, gamificatie en mechanica 

werden gerealiseerd. 

 

Onze samenleving verandert, alsook de arbeidsmarkt en ons onderwijs 

Digitalisering, automatisering en robotisering zorgen voor razendsnelle evoluties met een 

significante impact op onze arbeidsmarkt en het onderwijs. Leerlingen worden opgeleid 

voor jobs die we vandaag niet eens kennen. Beroepen van morgen veronderstellen 

competenties van de 21ste eeuw die leerlingen in staat stellen om complexe uitdagingen 

aan te pakken. Daarom is het belangrijk om technische competenties te versterken en dit 

in wisselwerking met de 21ste eeuwse vaardigheden. Zo dagen we leerlingen en leraren 

uit om hun grenzen te verleggen. 

 

Het Limburgs beroepsgericht en technisch onderwijs pioniert en zet in op een 

FUTURE PROOFED ONDERWIJS! 

In het kader van ‘Limburg STEM’t af!’ werken scholen vandaag met bedrijven en 

onderzoeksinstellingen netoverschrijdend aan oplossingen voor maatschappelijke 

relevante uitdagingen. Door deze co-creatie krijgen leerlingen en leraren de kans om te 

leren in de praktijk en in een bedrijfscontext.  

 

We scoren met ‘Limburg STEM’t af!’ en hebben vertrouwen in de toekomst! 

Deelnemers van de straffe teams vinden het een waardevolle manier van leren en geven 

aan dat het leereffect van de theorie groter is  

• als je kan leren in een specifieke bedrijfscontext 

• als de leraar zelf vertrouwd is met het werkveld 

• als je de theorie toegepast kan maken 

• als je relevante, levensechte opdrachten kan geven aan leerlingen. 

 

Werkgevers geven aan dat leerlingen die levensecht leren een stevige startpositie 

verwerven op de arbeidsmarkt en dat zij door de samenwerking met het onderwijs een 

goed zicht krijgen op de expertise van ons Limburgs technisch en beroepsgericht 

onderwijs. Een win-win voor beiden dus! 

 

“We sluiten niet alleen een mooi traject af maar klinken alvast op een frisse doorstart”, 

benadrukt Guido Bijnens, voorzitter van RTC Limburg. 

 

AFGESTEMD!  

Onze Limburgse beroepsgerichte en technische scholen geloven in hun leerlingen. Door 

krachtige leeromgevingen te creëren, kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en 

zien we ze sterk groeien. We zijn dan ook bijzonder trots op de technologische talenten 

die in Limburg afstuderen! 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



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 

 

Contact:  

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

 

Bijlagen: 

• Uitnodiging ‘Limburg STEM’t af!’ 

• Logo RTC Limburg  
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