PERSBERICHT
Adres
Tel/Fax
E-mail
Website
Aantal pag.
Datum

Informatiedienst • Provincieplein 1 • 3010 Leuven
016-26 70 00 / 016-26 71 68
info@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be
1
18 juni 2010

Provincie en RVO-Society maken werk van techniek in het onderwijs
De provincie Vlaams-Brabant en RVO-Society slaan de handen in elkaar om zes Vlaams-Brabantse
scholen een gratis traject aan te bieden om een eigen werkplan voor techniek uit te werken.
De wereld waarin kinderen vandaag leven is een wereld van techniek. Een laptop, GSM, IPod of Wii hebben in
het dagelijks gebruik nauwelijks nog geheimen voor hen. Maar weten scholen hen ook te boeien met de
techniek die dat alles mogelijk maakt? Vanaf 1 september moeten de basisscholen de nieuwe eindtermen
techniek invoeren.

"We stellen vast dat, ondanks de alomtegenwoordigheid van techniek, steeds minder jongeren gemotiveerd
kiezen voor technische beroepen. De onderwaardering van het technisch onderwijs is een misvatting. Kiezen
voor technisch onderwijs wordt nog te vaak gezien als 'afzakken. Kinderen moeten een positieve keuze kunnen
maken voor techniek", zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs.
"Daarom vonden we het belangrijk om deze nieuwe start van techniek in het basisonderwijs niet te missen. Wij
willen scholen de kans geven om, onder begeleiding van een professionele organisatie, techniek een
volwaardige plaats in hun leerplan te geven".
Een samenwerking met RVO-Society lag dan ook voor de hand. De Roger Van Overstraeten-Society is een
samenwerkingsverband tussen imec en drie universiteiten die via acties interesse voor techniek en
wetenschappen in Vlaanderen wil opwekken. Reeds tien jaar lang, ondersteunt en coacht de RVO-Society
scholen om een leerlijn techniek in het onderwijs concreet te maken.

"RVO-Society werkt aan een nieuwe vorm van onderwijs, die kinderen een onderzoeksattitude bijbrengt. We
interesseren jongeren voor techniek en wetenschappen, steeds vanuit een maatschappelijke invalshoek.
Werken aan techniek is ook een middel om talenten te ontdekken en belangrijk bij de
persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. Een talent voor techniek leidt tot een positieve keuze en veel
goesting voor het vak", zegt Jo Decuyper, directeur van RVO-Society.
"De filosofie achter de werking van RVO-Society sluit ook perfect aan bij de doelstellingen van ons provinciaal
onderwijsbeleid. Want ook wij willen oog hebben voor alle talenten en het onderwijs alle kansen geven om deze
talenten te stimuleren", zegt gedeputeerde Karin Jiroflée.
Om zo'n project degelijk in te vullen is er een minimale continuïteit nodig. Daarom sluiten de provincie VlaamsBrabant en RVO-Society een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar.
De nadruk van het traject ligt in de eerste plaats op netwerkvorming. Collega's van andere scholen leren
kennen en samen op zoek gaan naar een mooi traject. Ten tweede krijgen de scholen begeleiding en
ondersteuning door RVO-Society in het opmaken en uitwerken van concrete plannen in de school zodat ze zelf
aan de slag kunnen.
Tot vrijdag 25 juni kunnen scholen nog inschrijven voor een gratis trajectbegeleiding via http://www.rvosociety.be.
Voor het einde van het schooljaar krijgen ze bericht of ze hieraan kunnen deelnemen.
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