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Voorwoord

UNIZO hecht ontzettend veel belang aan Onderwijs & Ondernemen. 

Daarom werd een specifieke werking Onderwijs & Ondernemen 

ingebed binnen UNIZO. Met UNIZO Onderwijs & Ondernemen zijn 

we ervan overtuigd dat je binnen het onderwijs veel kunt veranderen. 

We geloven heel sterk in het ondernemend leren en het praktijkgericht 

leren.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “Met onze 

O&O-werking tonen we vanuit UNIZO al jarenlang hoeveel belang 

we hechten aan een intensieve wisselwerking tussen onderwijs & 
ondernemen. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken, 

opdat de schoolverlaters van morgen vlot hun weg zouden vinden op 

de arbeidsmarkt. Bij onze werkgevers of als zelfstandige. Aan jobs 

momenteel geen gebrek, veel vacatures raken momenteel zelfs niet 

ingevuld bij gebrek aan werkzoekenden met de juiste competenties. 

Daar kunnen en moeten we samen wat aan doen. Door volop in te 

zetten op het nieuwe duaal leren bijvoorbeeld, waarbij onze bedrijven 
graag leerwerkplekken ter beschikking stellen. Tegelijk vragen we van 
onderwijsinstellingen dat ze meer ‘zin voor ondernemerschap’ in 

hun lessen inbouwen, dat ze ook het runnen van een eigen zaak als 
boeiend carrièrepad naar voor schuiven. En ook hier staan we klaar om 

vanuit onze O&O werking te helpen.”

Het onderwijs speelt een cruciale rol in het stimuleren en bevorderen 
van ondernemingszin en ondernemerschap. Het is uiterst belangrijk 

dat ondernemende skills meegegeven worden aan de werknemer en 

werkgever van morgen. Je kan niet enkel op papier een bedrijf leren 

leiden. Binnen UNIZO Onderwijs & Ondernemen willen we daarom 

met het TECHCLASS event jongeren kennis laten maken met de 

STEM job profielen en de STEM vervolgopleidingen. TECHCLASS is dé 

openbedrijvendag voor scholen!

Danny Van Assche,
Gedelegeerd bestuurder UNIZO
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Belgische Luchtmacht 
ondersteunt de 
TECHCLASS-promodag 
voor STEM-opleidingen

De Belgische Luchtmacht en Defensieminister Steven Vandeput hebben 

hun schouders gezet onder het TECHCLASS-project van de Stichting 

Onderwijs & Ondernemen omdat ze overtuigd zijn van de noodzaak 

van STEM-onderwijs. Deze promodag wil vooral jongeren charmeren 

voor een studierichting in het technisch onderwijs en de perceptie bij 

ouders bijsturen omtrent TSO-onderwijs. De organisatie wil STEM-

scholen en (overheids)bedrijven dichter bij elkaar te brengen om zo 

nog beter samen te werken. Door deel te nemen onderschrijft Defensie 

het belang van technische opleidingen. Als één van de belangrijkste 

werkgevers van ons land, moet de verschillende componenten van 

onze strijdkrachten in de komende jaren op zoek naar meer dan 1000 

STEM-jobprofielen.

Naast Minister Vandeput nemen ook Vlaamse Minister van Onderwijs 

Hilde Crevits en haar collega van Werk en Economie Philippe Muyters 

deel aan deze TECHCLASS-dag. Een helikopter van Defensie brengt 

de peter van de actie: acteur Herman Verbruggen (Marcske) naar 

vijf locaties in Vlaanderen. Daar bezoeken zij telkens een bedrijf dat 

STEM-profielen hard nodig heeft voor zijn werking. Op elk van deze 

locaties zullen ook scholen uit de regio aanwezig zijn. De helikopter 

stijgt op in de vliegbasis van Beauvechain, en landt achtereenvolgens 

in Nazareth (Agristo - Oost-Vlaanderen), Koksijde (Vliegbasis Defensie 

– West-Vlaanderen), Malle (ETAP-Lighting - Antwerpen), Tremelo (Benjo 

– Vlaams-Brabant) en Tessenderlo (Futech/iLumen - Limburg). In het 

bedrijf in Tremelo vindt het nationale persmoment plaats.

Op dit ogenblik ondergaat de vloot van de Luchtmacht een ingrijpende 

verjongingskuur. Al deze nieuwe vliegtuigen zitten boordevol 

spitstechnologie van de bovenste plank. Recent nam Defensie de NH90 

‘Caiman’ helikopters in dienst terwijl het nieuwe transportvliegtuig 

A400M al vanaf 2020 de C-130 zal vervangen. Ons land onderzoekt de 

aanschaf van enkele op afstand bestuurde vliegtuigen terwijl ook het 

vervangingsdossier van de F16 met rasse schreden zijn beslissingsfase 

nadert. Om dit nieuwe materieel in te zetten voor onze operaties voor 

vrede en veiligheid, moet Defensie op zoek naar hooggekwalificeerd 

personeel. Defensie is immers veel meer dan de onmisbare 

gevechtsfuncties zoals paracommando’s, matrozen,…. Alleen al binnen 

de Luchtmacht bieden we een brede waaier aan technische functies 

met zeer aantrekkelijke loopbaankansen in een hoogtechnologische 

omgeving : piloten, ingenieurs, programmeurs, technici,… Jongeren 

die vandaag een opleiding met een STEM-richting starten, zullen over 

enkele jaren de jobprofielen opleveren waarnaar onze Luchtmacht op 

zoek is.
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Met onze Onderwijs & Ondernemen werking hechten we vanuit UNIZO heel veel belang aan de intensieve 

wisselwerking tussen onderwijs en ondernemen. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken.

Heel veel van onze UNIZO ondernemers zoeken constant STEM jobprofielen om hun onderneming 

te versterken. Wij vinden het dan ook onze rol om onze ondernemende talenten op de schoolbanken 

kennis te laten maken met onze STEM bedrijven. Dit doen we door ons jaarlijks TECHCLASS event 

dat dit jaar doorgaat op vrijdag, 21 september 2018 in de verschillende provincies.

Onze UNIZO leden uit iedere provincie zetten hun deuren open om jouw klas te ontmoeten en 

jou een inkijk te geven in de verschillende STEM jobprofielen en de activiteiten van het bedrijf. Er 

is namelijk een tekort aan afgestudeerden uit de opleidingen Wetenschap, Techniek, Engineering 

en Wiskunde terwijl STEM een grotere focus legt op maatschappelijk relevante thema’s zoals 

klimaatverandering, zorg, energie, transport, informatietechnologie, ecologie, duurzaamheid, …

Herman Verbruggen werd verkozen tot Peter van het TECHCLASS project. Hij gelooft heel 

sterk dat je vandaag de dag moet inzetten op je talenten. STEM biedt heel wat toekomstige 

opportuniteiten. Ook als ouder stimuleert Herman het STEM onderwijs bij zijn kinderen.

“ Ik leer hier natuurlijk zovéél meer, omdat je hier
 ook ziet hoe het in elkaar zit, hoe de werking is
 van het bedrijf zelf. “

InleidingHoofdstuk 1.

Doe mee aan het

STEM! TECHCLASS - event

op 21/09/2018 en win

een lifesizer voor in je klas!

www.ondernemendeschool.be

Maak met jouw klas kennis

met de STEM jobprofielen van

de bedrijven uit je regio.
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TECHCLASS is een initiatief van UNIZO Onderwijs & Ondernemen waarbij Kleine & Middelgrote 

Ondernemingen (KMO’s) hun deuren op vrijdag, 21 september openzetten voor leerlingen lager 

en secundair onderwijs, cursisten volwassenonderwijs en studenten hoger onderwijs.

Jouw regionale O&O adviseur

Zehra
Limburg

Steven
Antwerpen

Kaat
Vlaams Brabant

Brussel

Dirk
West-

Vlaanderen

Sylvie
Oost-

Vlaanderen

Christine
Nationaal

An
Nationaal

Voorbereiding deelname
TECHCLASS event Hoofdstuk 2.

Technische en technologische opgeleiden vormen 

een groot segment van de arbeidsmarkt. Met een 

bedrijfsbezoek willen we jongeren laten zien dat hier een 

mooie toekomst in weggelegd is. De grote vraag naar 

technisch en technologisch personeel bewijst dit.

Alle jongeren komen vroeg of laat terecht in het werkveld, hetzij 

als ondernemer, hetzij als ondernemende werknemer. Door 

deelname aan het TECHCLASS bedrijfsbezoek maken jongeren 
kennis met de talenten en competenties van een STEM beroep 
wat bijdraagt tot een bewustere en meer gemotiveerde 
studie- of beroepskeuze. Het TECHCLASS bedrijfsbezoek bied 

je bovendien de mogelijkheid om kennis te maken met tal van 

potentiële werkgevers, stagebedrijven, mentoren werkplekleren, … 

Deze inspiratiebundel is ontwikkeld voor alle leerkrachten en docenten, vol tips en suggesties om je 

leerlingen /cursisten / studenten goed voor te bereiden op het bedrijfsbezoek van TECHCLASS. Je 

vindt er ook informatie om na het bedrijfsbezoek een evaluatie of nabespreking te houden. 

Wij kijken ernaar uit je talrijk te mogen ontvangen op vrijdag, 21 september 
2018 op het STEM! TECHCLASS event in jouw provincie. 

Het O&O Team
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WIN EEN LIFESIZER

VAN HERMAN VERBRUGGEN

VOOR IN JE KLAS!

WIN EEN MEET & GREET

MET HERMAN VERBRUGGEN

Schrijf je in:

het TECHCLASS event

Neem deel:

STEM! TECHCLASS wedstrijd

We lanceren een wedstrijdelement waarbij we je vragen om op het event op 

21/09 een letter te maken van het woord ‘STEM!’. De materiaalkeuze waarin je 

die letter maakt, kan je zelf kiezen. Per provincie wordt dan door een externe jury 

de winnende letter bekend gemaakt die de Ministers en Herman Verbruggen 

zullen meenemen tijdens hun bezoek aan de verschillende provincies. 

Wat kan je winnen?
Een meet & greet met Herman Verbruggen en een VIP 

rondleiding in een STEM bedrijf uit je provincie.

Deadline!
Je deelname aan deze wedstrijd ontvangen we graag uiterlijk op maandag, 10/09. 

Bevestig je deelname aan de wedstrijd en wij sturen je het reglement met alle info door.

TECHCLASS 2018 vliegt er terug in op vrijdag, 21 september 2018, en hoe?! 

Samen met Minister Crevits, Minister Muyters, onze CEO Danny Van Assche 

en de TECHCLASS peter Herman Verbruggen (Marc Vertongen van F.C. De 

Kampioenen) gaan we de technische opleidingen (STEM) in de kijker zetten: 

zowel als mogelijke vervolgopleiding voor leerlingen Lager, Secundair, 

Volwassen en Hoger Onderwijs, alsook de vele jobprofielen die dagdagelijks 

aan de slag gaan bij STEM bedrijven. Tevens hopen we erin te slagen om 

de perceptie van de ouders bij te sturen rond het technisch onderwijs.

 

Het zou fantastisch zijn mochten JIJ en JOUW (STEM) SCHOOL (opnieuw) 

deelnemen aan TECHCLASS. Inschrijven doe je vóór 15 september 2018.

We nemen vevolgens contact met je op voor alle praktische zaken.
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TIP

Voorbereidende les STEM! TECHCLASS event!

Een grondige voorbereiding betekent een echte meerwaarde voor een bedrijfsbezoek. Aarzel dus niet om een paar uur 

tijd uit te trekken om je deelname aan het TECHCLASS event goed voor te bereiden in je lessen. Deze bundel dient als 

leidraad en bevat tal van tips. Je kan de jongeren aanmoedigen om een selfie te nemen met de lifesizer van Herman 

Verbruggen om zo je deelname aan het STEM! TECHCLASS event te communiceren via de social media van de school.

Kennismaking met het TECHCLASS bedrijf

Hier kan je heel wat vragen terug vinden die helpen om een goed inzicht in het bedrijf te krijgen.

Laat je leerlingen / cursisten / studenten bij deze voorbereiding de vragen en antwoorden schriftelijk noteren.

Ga naar de website van het te bezoeken TECHCLASS bedrijf om de antwoorden te vinden op de volgende vragen:

• UNIZO: www.unizo.be

• De jaarrekening van het bedrijf: www.nbb.be/nl/balanscentrale/raadplegen/toepassing-consult/de-toepassing 

• Statbel: Het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente 

cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium. https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel

• Bedrijvengids Belgie: http://bedrijvengids-belgie.be

Je kan gebruik maken van bovenstaande internetbronnen om meer info over de bedrijven op te zoeken.

‘STEM kan de wereld redden!’

aldus Minister Crevits
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TIP

Opzoeken van bedrijfsspecifieke informatie

Algemeen

• Wat is de hoofdactiviteit (NACEBEL code) van het bedrijf?

• Welke producten/diensten biedt het bedrijf aan?

• Zijn er ook nog andere vestigingen naast de hoofdvestiging?

• Wat is het logo van het bedrijf?

• Hoe ziet de huisstijl van het bedrijf eruit? Spreekt deze aan? Waarom wel/niet? Is er uniformiteit binnen de huisstijl?

• Wie zijn de belangrijkste klanten/afnemers van het bedrijf?

• Ga op zoek naar de 3 grootste concurrenten van het bedrijf.

• In welk segment profileert het bedrijf zich?

• Welke jobprofielen komen in het bedrijf aan bod?

Historiek

• Waar en wanneer werd het bedrijf opgericht? Wie zijn de oprichters?

• Hoe groeide het bedrijf tot het niveau waar het vandaag staat?

Personeel

• Hoeveel mensen stelt het bedrijf te werk?

• Wie is de zaakvoerder / CEO / algemeen directeur?

• Hoe ziet het organigram eruit?

• Hoe is de verdeling arbeiders/bedienden?

• Zijn er vacatures momenteel? Welke?

Bekendheid

• Maakt het bedrijf reclame? Zo ja, welke? Wanneer en waar?

• Doet het bedrijf aan sponsoring? Zo ja, welke sponsoring?

• Werkt het bedrijf samen met onderwijsinstellingen? Op welke manier? Stage, eindwerk, jobstudent, werkplek, …

• Werkt het bedrijf met een slogan? Zo ja, welke?

• Is het bedrijf bezig met bepaalde trends? Zo ja welke?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

• Besteed het bedrijf aandacht aan MVO? Hoe?

• Welke actiepunten zijn er:

 » Meer tevreden medewerkers, betere resultaten?

 » Worden medewerkers betrokken bij het bedrijfsbeleid?

 » Is er aandacht voor een veilige en gezonde werkplek?

 » Wordt er voldoende aandacht besteed aan het milieu?

• Link: www.dewereldaanjevoeten.be

Financieel plan

• Vind je financiële gegevens terug over het bedrijf? 

• Is het bedrijf financieel gezond? Verklaar!

• Hoe ziet de verhouding vreemd vermogen - eigen vermogen eruit? Wat betekent dit?

• Welke vennootschapsvorm heeft het bedrijf? Waarom kiest de ondernemer voor deze vennootschapsvorm?

Actua

• Zoek 1 actueel artikel waar het bedrijf dat je bezocht mee in de persaandacht kwam.

Werd op sommige vragen geen antwoord gevonden? Bundel de vragen en neem ze mee naar het

bedrijfsbezoek waar ze kunnen gesteld worden aan de ondernemer zelf.
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Opzoeken van algemene informatie over het starten als zelfstandige ondernemer!

• Het bedrijf dat je bezoekt is een KMO. Waarvoor staat KMO? Wanneer spreken we over een KMO?

• Europese definitie: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/
een-kmo-volgens-de-europese-kmo-definitie-kleine-middelgrote-onderneming 

Het product en het productieproces.

a. Het product

Aan de hand van volgende vragen kunnen de jongeren het product beter leren kennen:

• Is het product een goed of een dienst?

• Hoe ziet het product eruit? Beschrijf.

• Welke grondstoffen worden errin verwerkt of gebruikt? Waar vind je dit terug?

• Zijn veilgheids- en/of hygiënevoorschriften van toepassing?

• Zijn er samenwerkingsverbanden met andere bedrijven?

b. Het productieproces

• Aan de hand van de website kan je samen met de jongeren de verschillende stappen in het proces noteren.

• Na het bedrijfsbezoek kan je bekijken of de genoteerde stappen overeenstemmen met de werkelijkheid?

Wat loopt gelijk? Wat verschilt? Waarom?

• Wil je graag meer info over het tot stand komen van technologische processen?

Neem dan zeker een kijkje op de website van Technopolis.

Technische en technologische opleidingen

Na het verduidelijken van het product en het productieproces, is het tijd om de beroepen van 

dichterbij te bekijken. Aan de hand van het productieproces kan nagedacht worden over welke taken 

en handelingen aan deze verschillende stappen gekoppeld kunnen worden.Vervolgens ‘herleiden’ 

ze deze taken tot een beroep: vb. Een laborant, ingenieur, IT ontwikkelaar, grafisch vormgever, … 

Hiervoor kan je verwijzen naar de verschillende opleidingen die tot deze beroepen leiden.

Een andere oefening bestaat erin dat de jongere nadenkt over zijn/haar droomjob.

Volgende elementen kunnen hierbij aan bod komen:

• De toekomstige loopbaan die men wenst uit te bouwen

• De daarbij horende competenties

• Aan welke voorwaarden moet jouw ideale job voldoen

• Is er iemand naar wie je opkijkt, die je inspireert binnen het werkveld?

• Welke studies kunnen tot dat beroep leiden?
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Links

• Beroepenhuis lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs, OKAN:

https://www.beroepenhuis.be/

• Wat na het secundair onderwijs:

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wat-na-het-secundair-onderwijs-najaar-2017

• Klassement: wat na het lager onderwijs:

https://www.klascement.net/websites/65616/wat-na-het-lager-onderwijs-beeldmateriaal/

• Wat na het hoger onderwijs:

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/index.php

• Sid-in beurzen:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin

• Afstudeerbeurs:

https://afstudeerbeurs.gent/nl

• Ondernemer als mogelijk loopbaanprofiel:

www.monomasterclass.be – www.unizo.be

Vacatures

Via deze oefening laat je de jongeren in contact komen met het huidige aanbod op de arbeidsmarkt.

Laat de jongeren op zoek gaan op jobsites, kranten, internet, … naar een vacature die hen aanspreekt en 

bij hun competenties en studies aansluit. Waarom spreekt deze vacature hen aan? Welke opleiding dienen 

ze hiervoor te volgen? Waarom denken ze die opleiding tot een goede einde te zullen brengen?

Wat is het verschil tussen de functieomschrijving en het profiel? Ga samen op 

zoek naar opleidingen die leiden tot het omschreven beroep.
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D-DAY: Het STEM! TECHCLASS eventHoofdstuk 3.

Om het bedrijfsbezoek goed te laten verlopen hierbij een aantal afspraken.

Goede afspraken maken immers goede vrienden!

Je kreeg een bevestiging van UNIZO Onderwijs & Ondernemen dat je inschrijving voor deelname aan het 

STEM! TEHCLASS event goed ontvangen werd. YES! Er werd vervolgens een matchmaking gedaan door 

Onderwijs & Ondernemen van de ingeschreven scholen met de ingeschreven bedrijven in functie van de 

gevraagde profielen opgegeven door de bedrijven, de afstand tot het bedrijf, de voorkeur van de school, …

Taken

• Wie stelt de klas voor aan het bedrijf? 

• Wie vraagt een informatiebrochure aan het bedrijf?

• Wie neemt foto’s?

• Wie zorgt voor een fototoestel/GSM?

• Wie neemt nota’s van het bedrijfsbezoek om nadien een kort verslag te maken om over het bedrijfsbezoek

te communiceren via de social media van de school en naar UNIZO Onderwijs & Ondernemen?

• Wie bedankt de ondernemer?

• Graag een open houding aanmoedigen bij de jongeren.

Aandachtspunten

• Hoe laat start het bedrijfsbezoek? Wees op tijd!

• Welk vervoermiddel gebruik je om tijdig bij het bedrijf te geraken?

• Om hoe laat vertrekken we?

• Wat is het adres van het bedrijf en waar vinden we mekaar?

• Heb ik een telefoonnummer van het bedrijf en van iemand van mijn klasgroep?

• Is er een dresscode voorzien in het bedrijf?

Ter plaatse

• Mogen er foto’s genomen worden?

De foto’s kunnen evt. gepubliceerd worden in de schoolkrant, website, social media school, …

Vraag daarom eerst toestemming aan de ondernemer of je foto’s mag nemen.

• Staat iedereen zijn GSM uit?

• Zijn er veiligheidsvoorschriften die we dienen te respecteren?

• Zijn er afspraken omtrent hygiene?

• Kan iedereen de uitleg horen en zien?

• Wanneer kunnen vragen gesteld worden: tussen in, op het einde?

• Wat is de planning van het bezoek + timing?



UNIZO - STEM! TECHCLASS 14

Hoofdstuk 4. Na het bedrijfsbezoek

1. Reflectie en evaluatie bezoek

Plan een moment in tijdens je les waar kan gereflecteerd worden over het bedrijfsbezoek.

Volgende onderwerpen kunnen hierbij aan bod komen:

• Wat vond je boeiend (minder boeiend) aan het bedrijfsbezoek + waarom (niet)? Wat is je bijgebleven en waarom?

• Wat heb je geleerd, opgestoken, onthouden uit dit berdrijfsbezoek?

• Zou je dit bedrijfsbezoek aanraden aan je vrienden? Waarom wel/niet?

• Stel je mag zelf een bedrijfsbezoek kiezen? Naar welk bedrijf gaat dan je voorkeur uit? Waarom?

• Heb je uit dit bedrijfsbezoek iets bijgeleerd voor je eigen toekomstplanning (vervolg opleiding, jobprofiel, …)?

2. Verslag bedrijfsbezoek

Laat de jongeren een verslag opmaken van het bedrijfsbezoek met daarbij aandacht voor de volgende zaken:

• Storytelling rond het ontstaan en de historiek van het bedrijf

• Omschrijving van de activiteiten van het bedrijf

• Beschrijf het verloop van het bedrijfsbezoek en de persoonlijke indrukken tijdens dit verloop.

• Welke STEM opleidingen en beroepen kwamen aan bod tijdens het bedrijfsbezoek?

• Heb je een andere kijk gekregen op STEM profielen dankzij dit bezoek? Waarom wel/niet?

Enkele tips bij het opmaken van het verslag

• Wees bondig maar volledig zonder teveel in detail te treden

• Maak korte zinnen.

• Eindig met een positieve noot!

• Voeg enkele foto’s toe.

• Overloop het verslag met je collega’s en vraag hun mening.

• Verbeter, vul aan en stuur bij waar nodig.

Stuur het verslag ook door naar het bedrijf dat je bezocht + naar UNIZO Onderwijs & Ondernemen.

Plaats het verslag met de fotoreportage op de website van de school.TIP
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ExtraHoofdstuk 5.

Klasgesprek ondernemingszin en ondernemerschap

Naast het gesprek over het bedrijfsbezoek kan je ook een gesprek houden over ondernemerschap.

Je kan je baseren op de vragen gesteld aan de ondernemer, maar ook op volgende vragen:

• Heeft het bedrijfsbezoek je geïnspireerd om zelf een zelfstandig ondernemer te worden?

• Is het beeld dat je had over zelfstandig ondernemerschap veranderd?

• Zit het ondernemen ook jou in jouw bloed? Of in dat van je omgeving (familie, vrienden, buren, …)

• Over welke ondernemende competenties dien je te beschikken als ondernemer?

• Waar zie jij jezelf staan over 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar?

Lespakket: “ik start een eigen zaak”

Met je Unizo School Service lidmaatschap heb je tevens toegang tot onze online modules waar o.a. een pakket 

tussenzit ‘ik start een eigen zaak’. Dit pakket is bedoeld voor mensen zonder economische voorkennis om zo de 

jongeren gedurende een 2-tal uren te laten vliegen doorheen de ‘wondere wereld’ van de zelfstandige ondernemer.

Dit pakket is bedoeld voor jongeren die weinig tot niets afweten over het starten van een eigen zaak.

De ondernemers van morgen zitten vandaag op de schoolbanken.

Lespakket: “vrije beroepen”

Via het aanvullend lespakket rond vrije beroeepn stel je op een interactieve manier vrije 

beroepen voor aan je jongeren. Dit pakket geeft een klare kijk op het beroep via actuele 

sectorinformatie en boeiende getuigenissen van jonge vrije beroepers.

Verslag inspirerende ondernemer

Ga op zoek naar een interview met een inspirerende ondernemer.

Bijvoorbeeld in het Z.O Magazine van UNIZO: https://www.unizo.be/zo-magazine

Laat jongeren een samenvatting maken van het gesprek en bespreek de opvallendste elementen en drijfveren

die naar voren komen.
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STEM!-bedrijven in VlaanderenHoofdstuk 6.

Hierna kan je alvast de volledige lijst met deelnemende STEM!-bedrijven vinden.

Elk bedrijf beschikt over een fiche waar je alle info en de contactgegevens kan raadplegen.

1. ENGIE Cofely

2. ENGIE Axima

3. AC systems

4. Agristo Nazareth

5. Aquaconcept bvba

6. Bekina Boots

7. BENJO Interieur N.V.

8. BORGinsole

9. Decabooter Sleutels

10. Desco - Wijnegem

11. Desco - Antwerpen

12. Desco - Lummen

13. Desco - Aalst

14. Desco - Lier

15. Desco - Mechelen

16. Desco - Aartselaar

17. Desco - Brugge

18. Desco - Gent

19. Desco - Zele

20. Desco - Kuurne

21. Desco - Turnhout

22. Desco - Diest

23. Desco - Temse

24. ENGIE Fabricom

25. Hanssens Hout

26. HOTEC  

27. IBM  

28. Picanol Group

29. Hogeschool Vives

30. Werkhuizen Hengelhoef IC

31. Mestdagh 

32. Wegenbouw De Brabandere NV

33. Dossche Mills

34. Decoglas 

35. Carya group

36. ETAP nv  

37. Futech / iLumen

38. Basis Koksijde Luchtmacht
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1. ENGIE Cofely

Energie

Charlotte Beirnaert / Jeroen Massoels 

+32 2 206 02 11

www.engie.com 

HR (Human Resources)

Charlotte Beirnaert +32 477 31 26 16

Charlotte Beirnaert charlotte.beirnaert@engie.com

Jeroen Massoels  +32 494 74 13 75

Jeroen Massoels  jeroen.massoels@engie.com

Schiphollaan 3 - 1140 Evere

Brussel

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Als marktleider beheert en onderhoudt ENGIE Cofely tal van 

technische installaties in heel België. Van airco, elektriciteit 

en verlichting tot transportsystemen in luchthavens, 

sportcomplexen, zwembaden, kantoren, ziekenhuizen, 

industrie,... We nemen ook het volledige energiebeheer van 

gebouwen van klanten voor onze rekening en verzorgen 

facilitaire diensten zoals telefoniebeheer, catering, cleaning, 

klusjesdienst, onderhoud van groene zones en nog veel 

meer voor een pak organisaties en ondernemingen. 

• Hoe werkt ENGIE mee aan de energietransitie

en een CO2-vrije wereld?

• Sensibilisering van jongeren aangaande het belang

van energie, energie-efficientie en energietransitie.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Ja, elektriciteit, verwarming, elektromechanica, mechanica, 

elektronica, engineering, koeltechnieken, ...



1.

UNIZO - STEM! TECHCLASS 18

TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

8.30 u. - 12.30 u.

40

• elektriciteit

• verwarming

• elektromechanica

• mechanica

• elektronica

• engineering

• koeltechnieken 

We ontvangen graag leerlingen vanaf het 4e middelbaar,

Hoger Onderwijs en universitair onderwijs. 

Logo Foto

ENGIE Cofely
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2. ENGIE Axima

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

HVAC, koeltechniek

Heidi Olbrechts / Jeroen Massoels 

/

www.engie-axima.be

Career Development Advisor

Heidi Olbrechts  +32 473 45 42 39

Heidi Olbrechts  heidi.olbrechts@engie.com

Jeroen Massoels  +32 494 74 13 75

Jeroen Massoels  jeroen.massoels@engie.com

Rode-Kruisstraat 20 - 8800 Roeselare 

West-Vlaanderen

ENGIE Axima ontwerpt, realiseert en onderhoudt 

klimaatregelings- en brandbeveiligingsinstallaties voor 

bedrijven en lokale overheden. Het bedrijf is ook een 

specialist in commerciële en industriële koeltechnieken 

en transportkoeling. Door haar klanten te helpen om 

minder en efficiënter energie te verbruiken, werkt ENGIE 

Axima mee aan de energietransitie. ENGIE AXIMA en haar 

dochterondernemingen genereerden in 2017 een omzet van 

bijna 300 miljoen euro en tellen bijna 1800 medewerkers.

Jongeren in contact brengen met techniek om hen te 

triggeren om een technisch beroep uit te oefenen.

Residentiële en industriële elektriciens, koeltechniekers, 

fotolassers, pijpfitters, mechaniekers, onderhoudstechnici, 

bachelors en ingenieurs elektro-mechanica,… 



9.30 - 12.00 u. en van 13.00- 15.30 u.

20

Leerlingen 3de graad Middelbaar Onderwijs

en studenten Hoger Onderwijs. 

Als je veiligheidschoenen, helm en geel fluohesje hebt,

graag meebrengen.

UNIZO - STEM! TECHCLASS 20

TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Logo Foto

2. ENGIE Axima



UNIZO - STEM! TECHCLASS 21

3. AC systems 

Bouwsector Schrijnwerkerij

Dana Vandeputte

+32 51 72 11 42

www.acsystems.be

/

Dana Vandeputte  +32 494 61 92 55 

Dana Vandeputte  dana@acsystems.be

Diksmuidesteenweg 97B - 8830 Hooglede 

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Het vervaardigen van aluminium terrasoverkappingen

en carports

/

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

AC Systems is op zoek naar jobstudenten, 

stagiairs (technisch hooggeschoold) + monteurs 

uit metaal of schrijnwerk richtingen.



3.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Voormiddag

5

Secundair: Technische Richtingen

• Schrijnwerk

• Metaal

Wij voorzien een drankje en goodiebag.

Een rondleiding in het atelier met uitleg over ons product,

HIB label en CE keuring productie.

Logo Foto

AC systems 



UNIZO - STEM! TECHCLASS 23

4. Agristo Nazareth

Voeding

Veerle Lefebvre

+32 9 381 85 70

www.agristo.com 

HR-manager

Veerle Lefebvre  +32 479 67 21 69

Veerle Lefebvre  veerle.lefebvre@agristo.com

Venecoweg 12 - 9810 Nazareth

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Productie van diepgevroren aardappelspecialiteiten.

Technisch geschoolde mensen zijn onze toekomst. 

Door hen al vroeg Agristo te leren kennen, kunnen 

ze later misschien onze collega worden.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Wij zijn altijd op zoek naar techniekers, operatoren,

(assistent)ploegchefs, ...



4.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

/

50

Wij verkiezen personen met de opleiding Elektromechanica. 

/

Logo Foto

Agristo Nazareth
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5. Aquaconcept bvba

Sanitair, productie en verkoop

Raf Geudens

+32 3 296 03 03

www.aquaconcept.be

Zaakvoerder

/

Raf Geudens  raf.geudens@aquaconcept.eu

Schaarbeekstraat 34 - 9120 Beveren

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Aquaconcept ontwikkelt, produceert en commercialiseert 

meer dan 200 douchedeuren per dag.

Jongeren inspireren

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Neen.



5.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Hele dag

50

Geen voorkeur.

/

Logo Foto

Aquaconcept bvba
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6. Bekina Boots

Chemische nijverheid: productie van veiligheidslaarzen

Hannelore Schotsaert

+32 55 39 00 98

www.bekina-boots.com

Marketing Manager

/

Hannelore Schotsaert marketing@bekina.be

Berchemstraat 124 - 9690 Kluisbergen

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Bekina® Boots werd opgericht in 1962 in Kluisbergen 

en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 

commercialisatie van veiligheidslaarzen gemaakt met 

Neotane Technology. Het hoogwaardige Neotane® materiaal, 

op basis van polyurethaan, maakt onze professionele 

werklaarzen niet alleen licht en superisolerend maar 

garandeert natuurlijk ook veiligheid en comfort.

Jongeren kennis laten maken met het bedrijfsleven 

en zo ons steentje bijdragen in de weg die ze dienen 

af te leggen om tot een beroep te komen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Op dit moment zijn we op zoek naar een technieker.

(functieomschrijving op onze jobwebsite)



6.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Middagprogramma tot 15.15 u.

12

/

Onze productie kan bezocht worden tot 15.15 u. op vrijdag.

Logo Foto

Bekina Boots
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7. BENJO Interieur N.V.

Bouw (Interieurbouw – kantoor-& projectmeubelen)

Johan Mattheus

+32 16 53 03 81

www.benjogroup.eu

Gedelegeerd bestuurder

Johan Mattheus  +32 486 85 26 72

Johan Mattheus   johan.mattheus@benjogroup.eu

Felix Aertgeertsstraat 28 - 3128 Tremelo

Vlaams-Brabant

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

BENJO Interieur N.V. is een onderdeel van BENJO Holding 

N.V. met vestigingen in België, Nederland, Frankrijk en Spanje. 

Wij beschikken over 2 productievestigingen, 1 in België en 

1 in Spanje. BENJO heeft 3 kernactiviteiten, Interieurbouw, 

Productie van kantoor- & projectmeubelen en de productie 

van kantoor- & projectstoelen. Wij richten ons voornamelijk 

op de B2B inrichtingen van banken, kantoren, winkels, 

showrooms en horeca en zelfs ook de betere home inrichting.

Reeds verschillende jaren hebben wij goede contacten 

met het technisch onderwijs uit onze omgeving d.m.v. 

het o.a. aanbieden van stageplaatsen, maar wij zijn 

overtuigd dat een nog betere samenwerking de kwaliteit 

van de opleiding evenals de aantrekkelijkheid van het 

technisch beroep alleen maar kunnen verbeteren. 

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Technische profielen Houtbewerking en Metaalbewerking.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Tussen 8.30 - 15.30 u.

25 - 30 (vooraf te bespreken.)

Studenten uit volgende richting zijn welkom:

• Schrijnwerker

• Meubelmaker

• Metaalbewerking

Wij hebben reeds een goede samenwerking met het 

Koninklijk Technisch Atheneum GITBO uit Keerbergen 

evenals met het Damiaaninstituut uit Aarschot. In die 

zin denken wij ook dat het interessant zou zijn dat deze 

scholen de kans krijgen om onze productie te bezoeken.

Logo Foto

BENJO Interieur N.V.
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8. BORGinsole

Medical, clinical and pharmaceutical

Paul BORGions

+32 16 44 84 65

www.borginsole.com

Managing Partner and Founder

Paul BORGions  +32 495 27 14 02

Paul BORGions  paul@borginsole.com

Torenstraat 89 - 3110 Rotselaar

Vlaams-Brabant

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Productielabo podologische zolen voor 103 

podologiepraktijken in België, Nederland, Frankrijk & Duitsland.

Er zijn 2 eigen podologische centra voor biomechanische 

analyses. We beschikken over een patent op ons 

eigen scansysteem en software “podoCLOUD”

2019: Er komt een nieuw productielabo met 

geautomatiseerde en gerobotiseerde productielijn.

We willen jongeren warm maken om een algemene 

technologische opleiding te volgen en op die 

manier een basiscompetentie te bezitten om 

nadien in hoogtechnologische bedrijven verder te 

worden opgeleid en aan de slag te kunnen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Vooral technische (mechanica, electronica, 

robotica) en technologische profielen, ...
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

/

10

Secundair Onderwijs - Technische opleidingen

/

Logo Foto

BORGinsole
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9. Decabooter Sleutels

Veiligheidscilinders, brandkoffers, plaatsing van veiligheidssloten.

/

+32 56 21 97 52

www.slotenmaker.com

/

+32 475 34 44 42

info@slotenmaker.com

Loodwitstraat 16 - 8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

/

/

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/



9.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Middag en Avond

8

Hoger Onderwijs

/

Logo Foto

Decabooter Sleutels
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Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Beikhoevelaan 2 - 2110 Wijnegem

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 710 6 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

10. Desco - Wijnegem
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Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Bleekhofstraat 10 - 2018 Antwerpen

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

11. Desco - Antwerpen
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Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Dillestraat 12B - 3560 Lummen

Limburg

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

12. Desco - Lummen
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Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Industrielaan 9 - 9320 Aalst

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

13. Desco - Aalst



UNIZO - STEM! TECHCLASS 39

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Joseph Van Instraat 14 - 2500 Lier

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

14. Desco - Lier



UNIZO - STEM! TECHCLASS 40

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Jubellaan 159 - 2800 Mechelen

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

15. Desco - Mechelen



UNIZO - STEM! TECHCLASS 41

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Kontichsesteenweg 34 - 2630 Aartselaar

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

16. Desco - Aartselaar



UNIZO - STEM! TECHCLASS 42

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Legeweg 178 - 8200 Brugge

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

17. Desco - Brugge



UNIZO - STEM! TECHCLASS 43

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Ottergemsesteenweg 425 - 9000 Gent

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

18. Desco - Gent



UNIZO - STEM! TECHCLASS 44

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Poldergotestraat 5 - 9240 Zele

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

19. Desco - Zele



UNIZO - STEM! TECHCLASS 45

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Sint-Katriensteenweg 43 - 8520 Kuurne

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

20. Desco - Kuurne



UNIZO - STEM! TECHCLASS 46

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Steenweg op Gierle 240 - 2300 Turnhout

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

21. Desco - Turnhout



UNIZO - STEM! TECHCLASS 47

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Turnhoutsebaan 24 - 3290 Diest

Vlaams-Brabant

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

21. Desco - Diest



UNIZO - STEM! TECHCLASS 48

Sanitair productie en verkoop

+32 3 360 18 69

Marketing manager

Winninglaan 6 - 9140 Temse

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Desco is reeds van in 1947 een familiebedrijf. Vandaag 

dus al meer dan 50 jaar het levenswerk van ondertussen 

vier generaties. Desco is nog steeds een autonome, 100% 

Belgische onderneming met meer dan 350 medewerkers. 

Wij zijn dé trouwe partner van meer dan 7.000 vaklui. 

Steeds meer installateurs, architecten en eindgebruikers 

tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak: 

‘groeien en toch klein blijven’ is onze leuze. Groeien, 

omdat economische slagkracht belangrijk is. Klein blijven, 

omdat we een persoonlijke aanpak belangrijk vinden.

Wij doen al jaren mee en het is ondertussen een 

vaste waarde geworden voor ons bedrijf.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Kattie Van Hoof

www.desco.be

Kattie Van Hoof  +32 498 71 06 28

Kattie Van Hoof   kattie@desco.be

23. Desco - Temse



UNIZO - STEM! TECHCLASS 49

TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Namiddag

25

• Secundair Onderwijs

• Volwassen Onderwijs

• Hoger Onderwijs

/

Logo Foto

Desco



UNIZO - STEM! TECHCLASS 50

24. ENGIE Fabricom

Metaal en elektriciteit

+32 3 543 71 11 

Technical Training Advisor

Vitshoekstraat 5 – 2070 Zwijndrecht

Oost-Vlaanderen / Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Elektrotechnische -, instrumentatie -, proces- en

automatiseringsprojecten voor zowel bestaande als

nieuwe industriële installaties; constructie, revisie en

onderhoud van mechanische installaties;

elektriciteitsoplossingen voor privé en

overheidsgebouwen; hoogspanningssubstations;

dynamische verkeersinformatiesignalisatie; draadloze

communicatienetwerken, ...

Jongeren op zo jong mogelijke leeftijd in contact

brengen met techniek in de hoop dat ze getriggerd

raken om voor een technische richting te kiezen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Residentiële en industriële elektriciens, fotolassers,

pijpfitters, mechaniekers, onderhoudstechnici,

bachelors en ingenieurs elektro-mechanica, ...

Ann Baeyens / Jeroen Massoels

www.engie.com 

Ann Baeyens  +32 477 920 804

Jeroen Massoels  +32 494 74 13 75

Jeroen Massoels  jeroen.massoels@engie.com

Ann Baeyens  ann.baeyens@engie.com



24.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

9.00 - 12.30 u.

40-45 (Max. 2 klassen)

• 3e graad Lager Onderwijs 

• 1e graad Middelbaar Onderwijs

Concept: leerlingen zullen in groepjes van ca. 8 

kunnen deelnemen aan een 4-tal “workshops” waarbij 

ze op een interactieve manier op hun niveau onder-

gedompeld worden in de wereld van techniek:

• Ontvangst met clown die spelenderwijs 

hen attent maakt op de veiligheidsregels

• Technische quiz

• Technische “doe-workshop”

• Rondleiding in kleppenshop

• Rondleiding in verspaningsafdeling + 3Dprinter in actie

Logo Foto

ENGIE Fabricom



UNIZO - STEM! TECHCLASS 52

Houthandel

+32 9 250 96 80 

Bestuurder

Port Arthurlaan 90 - 9000 Gent 

Oost-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Houthandel / Doe Het Zelf / Schrijnwerkerij 

– CNC gestuurde machines.

Het is belangrijk dat jonge mensen gepassioneerd raken 

door hout en aanverwanten. De vele mogelijkheden 

van het product en de verwerking ervan.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Neen.

Frederic Hanssens

www.hanssenshout.be

/

Frederic Hanssens frederic@hanssenshout.be

25. Hanssens Hout



25.

UNIZO - STEM! TECHCLASS 53

TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Voormiddag

30

/

/

Logo Foto

Hanssens Hout
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Schrijnwerk

+32 89 38 11 61

/

Marcelhabetslaan 38 - 3600 Genk

Limburg

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

/

/

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Eric Hoebers

www.hotec.be

Eric Hoebers  +32 475 72 15 53

/

26. HOTEC



26.
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Hele dag

25

/

/

Logo Foto

HOTEC
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IT

+32 89 38 11 61

Verantwoordelijke: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bourgetlaan 42 - 1130 Brussel

Vlaams-Brabant

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

IBM is één van de wereldleiders op het gebied van technologie 

en innovatie, met klanten in ruim 175 landen. Voor deze klanten 

bouwen wij cognitieve oplossingen (oplossingen gebaseerd op 

artificiële intelligentie), alsook Blockchain, Internet-of-Things 

en Big Data projecten die aangeboden worden in de cloud.

Tijdens TECHCLASS geven wij voor leerlingen met een 

grote passie voor wiskunde en fysica een heel leuk 

en interactief atelier over Quantum Computing.

Kwantumcomputers zijn ongelooflijk slimme en 

krachtige machines die informatie op een nieuwe 

manier verwerken. De computers zijn gebaseerd 

op de principes van de kwantummechanica.

Door het gebruik van natuurwetten kunnen we met kwantum 

computing informatie op een krachtige manier verwerken 

en kunnen de machines tot grote en belangrijke doorbraken 

leiden. Kwantumcomputers zullen de deuren openen 

naar een fascinerende nieuwe wereld van technologie.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke?

• Ontwikkelaars

• Data Scientists

Katrien Hoogewijs

www.ibm.com

Katrien Hoogewijs +32 477 33 35 16

Katrien Hoogewijs katrien.hoogewijs@be.ibm.com

27. IBM
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Voormiddag, Namiddag, Avond

40

Leerlingen met kennis en passie voor wiskunde en fysica 

(laatste jaar of voorlaatste jaar) uit het ASO uit de richtingen 

Latijn-Wiskunde of Wetenschappen Wiskunde)

/

Logo Foto

IBM



UNIZO - STEM! TECHCLASS 58

/

+32 57 22 21 11

Corporate Communication

Steverlyncklaan 15 - 8900 Ieper

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Adres

Provincie

De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is 

in de ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines, engineered casting 

solutions en custom-made controllers. Zo ontwikkelt, produceert en verkoopt 

de divisie Weaving Machines (Picanol) hoogtechnologische weefmachines 

waarbij de inslag gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijper-technologie (rapier). 

Picanol vervult al meer dan 80 jaar een pioniersrol en behoort vandaag tot de 

top van weefmachineproducenten. Het brengt daarnaast ook weefaccessoires 

op de markt via GTP Global Textile Partner.

De divisie Industries bundelt daarnaast alle niet-weefmachinegebonden 

activiteiten: Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische 

afwerkingsactiviteiten.Het produceert gietijzeren onderdelen voor o.a. 

compressoren, pompen en landbouwmachines, en onderdelen voor 

Picanolweefmachines. Via PsiControl legt de groep zich toe op het ontwerp, 

ontwikkeling, productie en ondersteuning van technologische componenten, 

diensten en mechatronische systeem-oplossingen voor original equipment 

manufacturers in diverse sectoren. Melotte ontwikkelt en produceert innovatieve 

productoplossingen met Direct Digital Manufacturing- (DDM) en Near-to-Net-

Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën. Naast de hoofdzetel in Ieper 

(België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en Europa, 

gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2017 

realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 688,93 miljoen 

euro. De Picanol Group telt wereldwijd bijna 2.300 medewerkers en is sinds 1966 

genoteerd op Euronext Brussel (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een 

referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Emmy Haeghebaert

www.picanolgroup.com

Emmy Haeghebaert +32 57 22 21 09

Emmy Haeghebaert ehgh@picanol.be

28. Picanol Group
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Voor- en Namiddag (9.00 - 16.00 u.)

30

• ASO

• TSO

• BSO

• Hoger Onderwijs

/

Logo Foto

Picanol Group

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Zie vacatures op www.picanolgroup.com
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Hoger onderwijs studiegebied IWT

+32 56 26 41 20

Communicatie

Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Ben je gefascineerd door toepassingen die het verschil 

maken?  Heb je originele ideeën om onze leefomgeving 

aangenamer te maken? Ben jij een teamspeler die graag 

oplossingen bedenkt voor praktische problemen? Of denk je 

eraan je eigen bedrijf op te richten? Dan is een opleiding in 

het studiegebied industriële wetenschappen en technologie 

vast iets voor jou! In West-Vlaanderen studeer je technologie 

aan VIVES op niveau van professionele bachelor.

Uitgaande van onze taak van wetenschapscommunicatie 

en het STEM-actieplan doen wij mee aan heel wat 

STEM-evenementen en organiseren wij ook zelf STEM-

events. Wij willen zoveel mogelijk jongeren bereiken die 

geïnteresseerd zijn in een STEM-opleiding op hoog niveau.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Kandidaat studenten IWT zijn steeds 

welkom bij onze opleidingen.

Rik Hostyn

www.vives.be/iwt

Rik Hostyn  +32 496 54 86 34 

Rik Hostyn   rik.hostyn@vives.be

29. Hogeschool VIVES
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

VIVES - Campus Industriële Wetenschappen opent haar deuren voor jongeren 

die gefascineerd zijn door toepassingen die hét verschil maken! Heb je interesse 

om de technische labo’s en het maaklab (Kortrijk) te bezoeken of deel te nemen 

aan de LEGO studio (Kortrijk)? VIVES verwelkomt 20 leerlingen ASO en TSO/shift.

VIVES- Campus Kortrijk - Doorniksesteenweg 145 te 8500 KORTRIJK
Rondleiding in de labo’s - duurtijd max. 1,5 h - 2 rondleidingen tegelijk op 

zelfde tijdstip. Rondleidingen starten om: 09.00 - 10.30 / 13.30 - 15.00 u.

(er wordt een drankje voorzien + STEM gadget + infomap)

VIVES - Campus Brugge - Spoorwegstraat 12 te 8200 BRUGGE
Rondleiding in de lego labo’s - duurtijd max. 1,5 h. Rondleidingen 

starten om: 09.00 - 10.30 / 13.30 - 15.00 u.

• TSO

• ASO

• 3e graad Secundair Onderwijs

• (1e en 2e graad kan ook)

VIVES IWT richt zich in het bijzonder tot jongeren die 

originele ideeën hebben om de leefomgeving aangenamer 

te maken. Teamspelers die graag oplossingen bedenken 

voor praktische problemen. Toekomstige ondernemers!

Logo Foto

Hogeschool VIVES
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Metaal

+32 89 32 22 77

Chief Human Resources Officer

Hengelhoefstraat 162 - 3600 Genk 

Limburg

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Werkhuizen Hengelhoef is een metaalverwerkend 

engineeringsbedrijf. WH geeft totaaloplossingen in Engineering 

en Industrial Contracting. Een overzicht van de afdelingen:

• Engineering

• Plaatbewerking

• Constructie

• Verspaning

• Montagewerken

• Machinebouw

• Hydraulica

Omdat de connectie tussen scholen en bedrijven uiterst 

belangrijk is. Scholen zorgen ervoor dat studenten zich kunnen 

ontwikkelen en een goede begeleiding in hun studie krijgen. 

Wij als bedrijf ontvangen de jongeren met open armen, zodat 

ze zich verder kunnen ontwikkelen in het bedrijfsleven.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

• CNC Draaier / Frezer - Lasser / samensteller

• Interne monteur machinebouw / hydraulica

• Externe monteur

• Junior Projectleider / Projectleider Machinebouw

Iris Winters

www.werkhuizen-hengelhoef.be

Iris Winters  +32 497 37 61 84 

Iris Winters  iris@werkhuizen-hengelhoef.be

30. Werkhuizen Hengelhoef IC 
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Middag, Namiddag en Avond

15 à 20

Secundair Onderwijs

Dit jaar bestaan we 70 jaar.

Logo Foto

30. Werkhuizen Hengelhoef IC 
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Voeding 

+32 58 28 00 90

Zaakvoerder

Koksijdestraat 17a - 8630 Veurne

West-Vlaanderen 

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Diepvries producten, oa. garnaal- en kaaskroketten, 

gerechten, hapjes, roomijs, roomijstaarten, gebak.

Onze instroom zijn mensen die uit de hotelschool of 

patisserie komen, ze denken enkel tewerkgesteld te 

worden in Horeca, bakkerij, .. maar hier bij ons als kleine 

KMO hebben wij dit profiel ook nodig en kunnen we meer 

bieden op gebied van knowhow, professionalisme, …

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Koks, Hulpkoks en Patissier

Marc Gombert

www.mestdagh-artisan.be 

Marc Gombert  +32 475 23 32 70 

Marc Gombert  m.gombert@mestdagh-artisan.be

31. Mestdagh
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

De hele dag

5

Secundair Onderwijs

MESTDAGH ondersteunt TECHCLASS om aan de jongeren 

uit de hotelschool, patisserie tevens een blik te laten werpen 

op een mogelijke tewerkstelling in een KMO. De KMO biedt 

professionalisme, know-how, ... aan de werknemer.

Logo Foto

31. Mestdagh
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Bouw / Wegenbouw / Beton

+32 58 31 10 95 

Personeelsverantwoordelijke

Brugsesteenweg 26 - 8630 Veurne 

West-Vlaanderen 

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Group De Brabandere bestaat uit vijf firma’s: Wegenbouw 

De Brabandere nv, Betoncentrale De Brabandere bvba, 

Vervoer De Brabandere nv, Flandres Béton sarl en Flandres 

Béton Transport sarl. Ze stelt alles samen zo’n 100 mensen 

te werk. Wegenbouw De Brabandere is reeds decennia lang 

actief als aannemer van wegenwerken en Betoncentrale De 

Brabandere is gespecialiseerd in de levering van stortklaar 

beton. Vervoer De Brabandere staat in voor het transport 

van zand, cement, betonpuin en dergelijke meer.

Graag wil Group De Brabandere de leerlingen van STEM-

scholen kennis laten maken met de werking van een 

onderneming binnen de wegenbouw, vervoer en beton. 

‘Wegenwerken, weg met clichés!’ De functies binnen onze 

onderneming zijn, net zoals de profielen die we zoeken, 

enorm uiteenlopend. Als één team werken de collega’s 

van arbeider tot ingenieur samen om op een duurzame 

en ecologische manier de klanten tevreden te stellen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Wegenwerkers, betonmixerchauffeurs en chauffeurs

Charlin Decroos

www.de-brabandere.be

Charlin Decroos  +32 496 266 409 

Charlin Decroos  charlin@de-brabandere.be

32. Wegenbouw De Brabandere NV
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Voormiddag

25

• Industriële wetenschappen

• elektromechanica

• bouw 

Gemotiveerde kandidaten zonder het juiste 

diploma krijgen bij ons een kans!

Logo Foto

32. Wegenbouw De Brabandere NV
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Food

+32 36 41 87 00 

Maintenance Manager 

Zuidkaai 1 - 2170 Merksem

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Dossche Mills is één van de grootste maalderijen van Europa 

en behoort bij de belangrijkste producenten en leveranciers 

van bakkerijgrondstoffen. Dit familiebedrijf is ontstaan in 1875 

en werd steeds met puur vakmanschap en passie voor de 

bakkerijsector doorgegeven van generatie op generatie.

Altijd interessant om de jeugd van vandaag, de toekomst 

van morgen dus, een kijkje te geven in onze organisatie 

en onze visie manier van werken te delen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

Bart Boon

www.dosschemills.com 

Bart Boon  +32 495 36 00 52 

Bart Boon  bart.boon@dosschemills.com 

33. Dossche Mills
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

9.00 - 13.00 u.

15

/

/

Logo Foto

33. Dossche Mills
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Glas- en schrijnwerktoepassingen

+32 51 40 97 88 

/

Careelstraat 1 - 8700 Tielt

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

DECOGLAS werkt zowel voor particuliere als 

professionele klanten. We hebben ook een eigen 

toonzaal waar het ruime assortiment glas- en 

schrijnwerktoepassingen kunnen bekeken worden.

DECOGLAS is een expert voor alle glastoepassingen, ramen 

en deuren en beschikt over een eigen atelier waar de kwaliteit 

van onze producten centraal staat. Graag stellen we onze 

deuren op op het TECHCLASS event op 21/09/2018.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

/

/

www.decoglas.be

/

/

34. Decoglas
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

/

/

/

/

Logo Foto

34. Decoglas
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IT services

+32 33 69 18 50 

CPO

Schoonmansveld 48 - 2870 Puurs

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

IT services voor automotive sector (autogarages, BMW, 

Mercedes, Lexus, Toyota,Peugeot, Citroën, ...)

Altijd interessant om de jeugd van vandaag, de toekomst 

van morgen dus, een kijkje te geven in onze organisatie 

en onze visie manier van werken te delen.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Kandidaten die interesse hebben in IT, software, 

automotive, zijn zeker welkom.

Evelyn Derycke

www.caryagroup.eu

Evelyn Derycke   +32 473 67 03 96

Evelyn Derycke   evelyn.derycke@caryagroup.eu

35. Carya group
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

9.00 - 13.00 u.

15

/

/

Logo Foto

35. Carya group
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36. ETAP nv

Verlichting

Christ’l Joris / Petra Vervoort

+32 3 310 02 11

www.etaplighting.com 

Voorzitter / HR-Manager

Christ’l Joris  +32 495 38 16 49

Christ’l Joris  christl.joris@etaplighting.com

Petra Vervoort  petra.vervoort@etaplighting.com

Antwerpsesteenweg 130 - 2390 Malle

Antwerpen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

Wij ontwikkelen, produceren en verkopen lichtregelsystemen, 

noodverlichting en comfortabele en energiezuinige 

verlichtingsoplossingen voor kantoor, industrie, scholen, ...

Het blijft belangrijk jongeren (meisjes en jongens) te 

stimuleren voor technische opleidingen (op alle niveau’s). Een 

kennismaking met een maakbedrijf en de veelheid van taken 

is hierbij vaak een eye opener, voor de jongeren, maar ook 

voor leerkrachten. Als bedrijf zijn we ook bijna permanent op 

zoek naar nieuwe medewerkers met een technisch profiel. 

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Elektronica, elektriciteit, elektromechanica, industriële 

wetenschappen, mechanica, ...



UNIZO - STEM! TECHCLASS 75

TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Namiddag

20 (10 leerlingen per groep)

• Elektronica

• Elektriciteit

• Elektromechanica

• Industriële Wetenschappen

• Mechanica

/

Logo Foto

36. ETAP nv
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Zonnepanelen

+32 13 22 02 50 

Marketing- & communicatieverantwoordelijke

Ambachtsstraat 19 - 3980 Tessenderlo

Limburg

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Functie

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

• Futech is een zonnepaneleninstallateur die particuliere 

en industriële klanten bedient. Onlangs lanceerde 

Futech zijn gloednieuw volledig zwart zonnepaneel, 

dat samen met het Duitse Q Cells werd ontwikkeld.

• iLumen is een ingenieursbureau in de sector van

zonnepanelen dat innovatieve producten ontwikkelt 

om de werking van zonnepanelen te optimaliseren. 

De rendementsverhogende PIDbox wordt momenteel 

verdeeld in maar liefst 40 landen. De meest recente 

productinnovatie van iLumen is thuisbatterij iLubat.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat STEMopleidingen

een ideale voorbereiding zijn voor een uitdagende job op de 

arbeidsmarkt. De vraag naar technische profielen is enorm!

Zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal is zelf een 

actief lid van het STEM-platform.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Futech/iLumen is voortdurend op zoek naar gemotiveerde 

medewerkers met een technische achtergrond.

Thomas Voets

www.futech.be / www.ilumen.be

Thomas Voets   +32 474 80 96 58

Thomas Voets   thomasv@futech.be

37. Futech / iLumen
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Vrijdag 21 september vanaf 13.30 u.

Max. 25

/

Het bedrijfsbezoek zal bestaan uit een presentatie en 

rondleiding doorheen onze gebouwen, inclusief een 

demonstratie vanenkele testen waarmee men de kwaliteit

van zonnepanelen kan nagaan.

Logo Foto

37. Futech / iLumen
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Defensie

 0800 DEF4U / 0800 33348

Leopold Debruynestraat 125  - 8310 Brugge

Roger Vandammestraat 100 - 8670 Koksijde.

West-Vlaanderen

Sector

Contactpersoon

Algemeen Telefoonnummer

Website

Contactpersoon - Adres

Contactpersoon - Gsm-nummer 

Contactpersoon - E-mail

Activiteit Bedrijf

Link naar STEM! TECHCLASS-event

“Waarom doe je mee aan het event?”

“Wat is je motivatie voor deelname?”

Adres

Provincie

• Reddingsacties op zee en land (search and rescue of SAR)

• Medische evacuaties van zwaar zieken of gekwetsten

• Paracommando’s droppen, militairen, materieel vervoeren, …

• Steun bij de uitvoering van rampenplannen

• Opdrachten voor de regering en federale overheidsdiensten

• Steun aan de politie: vermiste personen, de kust bewaken, …

• Steun aan marineoperaties

De Belgische Luchtmacht en Defensieminister Steven 

Vandeput hebben hun schouders gezet onder het 

TECHCLASS-project van de Stichting Onderwijs & 

Ondernemen omdat ze overtuigd zijn van de noodzaak 

van STEM-onderwijs. Deze promodag wil vooral jongeren 

charmeren voor een studierichting in het technisch onderwijs 

en de perceptie bij ouders bijsturen omtrent TSO-onderwijs.

Ben je op zoek naar
STEM job-profielen? Welke? 

Binnen de Luchtmacht bieden we een brede waaier aan 

technische functies met zeer aantrekkelijke loopbaankansen 

in een hoogtechnologische omgeving: piloten, ingenieurs, 

programmeurs, technici,… Jongeren die vandaag een opleiding 

met een STEM-richting starten, zullen over enkele jaren de 

jobprofielen opleveren waarnaar onze Luchtmacht op zoek is.

Informatiecentrum (IC) Brugge

www.mil.be

+32 2 441 30 25

ic.brugge@mil.be

38. Basis Koksijde Luchtmacht
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TECHCLASS-EVENT 

Timing

Max. aantal deelnemers / shift

Leerlingen / studenten
met volgende opleiding(en)

Wij geven graag mee ...

Vanaf 13.00 u.

/

/

Gelieve op voorhand, uw gegevens door te geven aan 

Dirk Braeckevelt, adviseur O&O West-Vlaanderen.

Logo Foto

38. Basis Koksijde Luchtmacht


