
 21 mei 2019, 11:30 (CEST)

Meer dan 2.000 leerlingen ontdekken
technologie tijdens eerste Techniekfestival

Op donderdag 23 mei 2019 nemen meer dan 2.000 leerlingen deel aan de eerste

editie van het Techniekfestival. Samen met verschillende organisaties en

bedrijven buigen ze zich in Flanders Expo over mechanica, technologie en

elektriciteit tijdens allerhande workshops. Vanaf 17 uur is ook het grote publiek

welkom. Gastheer Henk Rijckaert neemt bezoekers tijdens de nocturne mee

doorheen de wondere wereld van techniek.

Meer dan 2.000 leerlingen

⏲



Het voormalige Technologica en Boetiek Techniek bundelen de krachten en smelten samen tot

het Techniekfestival. Op donderdag 23 mei 2019 proeven 1.500 leerlingen uit het vijfde jaar

basisonderwijs van techniek aan de hand van vele uitdagende doe-activiteiten. Een 600-tal

leerlingen van het 5de jaar beroepsgericht en technisch onderwijs maken dan weer kennis met

de nieuwste technologieën binnen verschillende sectoren. Dat gebeurt in workshops die

scholen, organisaties en bedrijven aanbieden.

Het Techniekfestival laat de bezoekers ook kennismaken met tientallen eindwerken van jonge

talenten. Voor de studenten is dit een generale repetitie voor hun examen, waarbij ze feedback

krijgen van mensen uit het bedrijfsleven.

'Kinderen laten proeven van techniek en hun eigen talenten, zodat ze de
smaak te pakken kunnen krijgen en positief kiezen voor een technische
opleiding. Tegelijk scholieren in technische en beroepsopleidingen laten
kennismaken met de nieuwste technologische snufjes en gespecialiseerde
machines. Dat is de dubbele doelstelling van dit festival en dat zijn meteen
twee vliegen in één klap.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

'Heel wat Gentse bedrijven smeken nog steeds om technisch geschoold
personeel. Vanuit de Dienst Economie vinden we het daarom belangrijk om
het Techniekfestival te ondersteunen. We hopen dat veel jongeren er de
smaak te pakken krijgen en voor een technische richting kiezen.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie

'Het Techniekfestival toont ook aan dat de netwerken tussen Gentse bedrijven
en Gentse scholen steeds sterker worden. Dat is een goede zaak. Zulke
netwerken leiden bijvoorbeeld tot waardevolle stageplaatsen voor leerlingen.
Ze vergemakkelijken ook de doorstroom naar de arbeidsmarkt, eens men met
succes is afgestudeerd.'  
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Nocturne open voor alle bezoekers



Van 17 tot 20 uur is er een nocturne voor het brede publiek, waarbij gastheer Henk Rijckaert de

bezoekers mee op sleeptouw neemt doorheen de wondere wereld van techniek.

Geïnteresseerden kunnen die avond deelnemen aan techniekworkshops, de eindwerkenbeurs

bezoeken en kennismaken met één van de vele Oost-Vlaamse bedrijven die op zoek zijn naar

technisch talent. CLB-medewerkers geven er ook tips mee om een meer gerichte studiekeuze te

maken.

Ontmoet toekomstige werkgevers

Bezoekers kunnen ook in contact komen met verschillende regionale industriebedrijven en

deelnemen aan de workshops. Zo leren ze in een escape room van ABC Engines een motor

kennen door zo snel mogelijk fouten op te lossen, geeft ArcelorMittal een demonstratie met

drones of kunnen bezoekers zich laten interviewen door een wagen van Volvo Cars. Rond 19 uur

brengt Henk Rijckaert dan zijn slotshow 'Elke revolutie begint in een kot'.

Partnerschap in Oost-Vlaanderen

Sinds dit schooljaar wordt het Techniekfestival gedragen door een breed partnerschap. Samen

met RTC Oost-Vlaanderen, TOFAM Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad

Gent, VOLTA, Alimento, Cobot, PlastIQ/Co-Valent en ArcelorMittal wordt het beroepsgericht

en technisch onderwijs in de kijker gezet.

Praktisch

Het dagprogramma (van 9 tot 16 uur) is toegankelijk voor basisscholen en secundaire scholen

die op voorhand inschreven. Vanaf 17 uur start de nocturne voor het grote publiek. Het festival

is gratis en vindt plaats in Flanders Expo Gent (hal 3 en 5).

Contact

Emmanuel Depoortere, RTC Oost-Vlaanderen, gsm 0473 30 02 80, e-mail

emmanuel@rtcoostvlaanderen.be

Liza Stormens, RTC Oost-Vlaanderen, gsm 0498 19 72 98, e-mail liza@rtcoostvlaanderen.be

Ann De Cuyper, Dienst Werk Stad Gent, gsm 0474 36 51 44, e-mail ann.decuyper@stad.gent

Karen Maes, TOFAM Oost-Vlaanderen, gsm 0497 52 97 77, e-mail karen.maes@tofam-ovl.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent
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