Perstekst – vrijdag 21/6/2013
RVO-Society wil ook dat ietsje meer
Het is niet alleen belangrijk om meer jongeren te interesseren voor
wetenschappelijke studierichtingen. Het is daarenboven ook noodzakelijk dat
jongeren met interesse in wetenschappen, geboeid blijven. Met het project
Youngsters Lab mikte RVO-Society op deze groep van ‘high potentials’ door hen
dat ietsje meer te bieden. Even zelf onderzoeker zijn in een van Vlaanderens
grootste onderzoeksinstellingen, is de uitdaging.
Roger Van Overstraeten Society (RVO-Society)
RVO-Society is een netwerkorganisatie die opereert tussen de twee werelden van innovatie
en educatie. RVO-Society vertaalt de vooruitgang van techniek en wetenschappen in
educatieve projecten en brengt die naar onderwijs en ruim publiek. In haar werking legt ze
de nadruk op het aantonen van de relevantie van wetenschappen en het verhogen van de
appreciatie van techniek. RVO-Society werkt hiervoor samen met onderwijspartners,
bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een duurzame maatschappij en met
overheids- en beleidsinstanties.
Youngsters Lab past in beleid
Met het project Youngsters Lab komt RVO-Society volledig tegemoet aan het vijfde thema
van het STEM actieplan en aan doelstelling 3 van het beleidsplan Wetenschapscommunicatie
van de Vlaamse regering m.b.t. het ‘verhogen van de kansen voor toptalent om van
Vlaanderen een topregio te maken’ ofte ‘Kansen geven aan jongeren met talent om hun
competenties tijdens hun studieloopbaan in het secundair en hoger onderwijs al verder te
ontwikkelen’. Youngsters lab richt zich op jongeren met een sterke wetenschappelijke aanleg
die gedurende 1 à 2 weken wetenschappelijke onderzoek verrichten in een van de
partnerinstellingen uit het project.
Coördinator van het project
Youngsters Lab is een gezamenlijk initiatief van RVO-Society en onderzoeksintstellingen imec,
Vito, iMinds en ITG. Deze onderzoekstinstellingen zetten hun onderzoekers in en stellen hun
labo’s ter beschikking. RVO-Society coördineert het project. Concreet houdt dit in dat RVOSociety de stuurgroep voorzit, een plan opstelt om scholen te selecteren, een draaiboek
maakt voor de scholen die leerlingen afvaardigen, jongeren volgt tijdens het project, en over
dit alles rapporteert aan de minister. Het project wordt financieel ondersteund door de
Vlaamse Minister van Innovatie.
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