
Beste,  

graag nodigen we u uit op het seminarie en eerste steenlegging van het STEM-building 

project.  

Graag verduidelijken we via onderstaande brief de doelstelling van dit event. 

Tijdens het seminarie op 6-10 (zie uitnodiging in bijlage) willen we u inspireren dat een 

samenwerking met diverse partners kan leiden tot de verwezenlijking van een project die de 

bestaande kennis en middelen in de eigen organisatie versterken. Ook willen we u aantonen 

dat je als organisatie over geen enorme budgetten moet beschikken om grootse projecten te 

realiseren. De STEM-building ter waarde van 250 000 € wordt voor Provil mogelijk door een 

eigen investering van 5000 € aan werkingsmiddelen te voorzien. 

Het voorbeeldproject STEM-building maakt het mogelijk dat leerlingen secundair 

onderwijs uit de studierichtingen bouw, hout, CV/sanitair, elektrotechnieken met 

ondersteuning van bachelorstudenten energietechnologie, klimatisatie, bouwkunde en 

houtkunde, aangevuld met de industriële expertise van fabrikanten, leveranciers, aannemers 

en installateurs de krachten kunnen bundelen en hun theoretische en/of praktische know-how 

uitbreiden op bouwtechnisch en energetisch vlak.  Doelstelling in dit project is om alle 

betrokkenen in contact te brengen met de normen en technologieën rond BEN-bouwen (bijna 

energie neutraal), iets wat voor 2020 de standaard zal worden.  

Ook willen we tijdens het seminarie benadrukken dat je als onderwijsinstelling niet alle 

studierichtingen moet aanbieden om zulke projecten te starten. Projecten zoals deze kunnen 

zich ook op andere domeinen situeren (vb mechatronica), of je kan gedeeltes van dit 

voorbeeldproject weglaten of door een andere partner laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een 

school zonder bouwafdeling, voert het project volledig in houtskelet uit. 

Twee halftijdse onderwijsontwikkelaars zijn ondertussen aangesteld om scholen vrijblijvend 

te voorzien van didactische lesmaterialen die kaderen binnen het bouwtechnische en 

energetische. Voor verscheidene nieuwe technieken zullen opleidingen open aangeboden 

worden waarbij experts ingezet worden vanuit de industrie. RTC Limburg ondersteunt dit. 

De verschillende sprekers zullen dit alles in detail toelichten. 

Hopelijk biedt deze brief wat meer duidelijkheid over de bedoeling van deze dag en kan je op 

het seminarie voldoende inspiratie opdoen om gelijkaardige initiatieven op te starten binnen 

de eigen organisatie. 

De eerste steenlegging is dan de symbolische start van de praktische opbouw van het 

technologische en innovatieve gebouw. 

Hopelijk allen tot dan. 
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