STEM-building PROVIL: Een businessplan
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1. Inleiding
In het kader van de oproep door de Vlaamse Overheid, departement onderwijs en vorming - Afdeling
Horizontaal Beleid / STEM-Team voor “STEM-PROJECTEN in het kader van scholenbouw voor het
technisch en beroepssecundair onderwijs” werd het door het Provinciaal instituut Lommel ingezonden
project “STEM-building” goedgekeurd.
Binnen dit project wil de provinciale secundaire school een schoolgebouw op hun campus neerzetten
aan de hand van innovatieve technieken die kaderen binnen duurzaamheid. De centrale opzet van dit
initiatief is toekomstige arbeidskrachten op innovatieve wijze voorbereiden op de snel veranderende
technologieën die eigen zijn aan deze tijd. Maar de scope van dit project is breder dan dat. Tijdens en
na de realisatie van het project wordt gedoeld op een breder publiek. De werf zal opengesteld worden
voor derden en didactisch materiaal zal ontwikkeld en verspreid worden.
Uit het bovenstaande vloeit voort dat het essentieel is om samen te werken met partners die mee
willen werken aan een project waar een differentiatiestrategie zal worden uitgezet. De visie omvat dus
de idee om een voordelenbundel te creëren die als uniek en superieur wordt aanzien. Er worden 4
centrale KPI’s geformuleerd om deze doelstelling te meten. Deze zijn duurzaamheid, didactiek, (divers)
doelpubliek en duurzame netwerken. De opvolging van deze KPI’s wordt per domein afzonderlijk
besproken. De KPI’s werden SMART geformuleerd. Ze zijn bijgevolg specifiek, meetbaar, aanvaardbaar,
realistisch en tijdsgebonden. Doorheen dit document worden zij op systematische wijze gelinkt aan
diverse meetinstrumenten.
In wat volgt bespreken wij de stakeholders en partners van dit project. We lichten kort toe hoe hun
bedrijfsvisie aansluit bij dit project. Verder belichten wij de toegevoegde waarde (maatschappelijke
relevantie) en onze kernactiviteiten met de daaraan gekoppelde KPI’s. Verder hebben wij aandacht
voor permanente evaluatie en vermelden we ook de contactgegevens van de leden van de stuurgroep.
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2. Stakeholders en partners bij de realisatie
De stakeholders zijn onze Kritieke Succes Factoren, m.a.w. zonder deze partners is het project en dus
ook de KPI’s niet realiseerbaar. We maken het onderscheid tussen de medewerkers van de stuurgroep
en de sponsors vanuit de bedrijfswereld. Kort wordt individueel de visie van de verschillende spelers
toegelicht.
2.1 Leden stuurgroep
Deze leden werden geselecteerd vanuit het netwerk van de school, op basis van hun expertise en
kennis binnen hun vakgebied. De bedoeling is om een lerend netwerk te creëren, zodat elk domein van
de bouw mee bewaakt wordt door vakmensen uit diverse sectoren met expertise binnen de gestelde
KPI’s, wat de optimalisatie van het resultaat tot gevolg heeft.

Architectenbureau
D&A

Hogeschool Geel
Departement
Hout- Bouwkunde &
Energietechnologie

Hogeschool Hasselt
Departement
Bouwkunde

Sector Bouw

Regionaal Technologisch
Centrum

Sector Elektriciteit

Provinciaal Instituut Lommel

Provincie Limburg

Viessmann
Fabrikant verwarmings-,
industriële en koelsystemen

De organisaties die zetelen binnen de stuurgroep hebben een belangrijke visie met elkaar gemeen.
Ieder streeft binnen zijn organistatie naar kwalitatieve (technische) opleiding en begrijpt het belang
van duurzaamheid in deze maatschappelijke context. Tevens zijn dit organisaties met een
overkoepelend karakter, wat de verspreiding naar een groter doelpubliek al faciliteert.
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Vanuit deze stuurgroep worden leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit het hoger
onderwijs gemobiliseerd, begeleid en ingezet binnen dit project. Leerlingen uit verscheidene tso en
bso-studierichtingen zoals bouw, hout, centrale verwarming, lassen-constructie en elektriciteit en
studenten bouw- en houtkunde en energietechnologie zullen dus geïntegreerd werken aan de
realisatie van het STEM-building project. Waar studenten de complexere berekeningen, schema’s en
tekeningen voor zich zullen nemen, werken de leerlingen deze praktisch uit. Communicatie en reflectie
tussen de partijen in combinatie met advies vanuit het lerend netwerk zijn hier de sleutel tot succes.
Deze communicatie wordt gevoed en gestuurd door de leden uit de stuurgroep, aangevuld door
professionelen (veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, stabiliteitsingenieur, dakwerker,
houtskeletbouwfirma …) die het hele proces praktisch mee opvolgen.
2.2 Partners - sponsors
Om de expertise verder uit te bouwen werden onderstaande partners vanuit het bedrijfsleven
aangeschreven en deze hebben ondertussen hun medewerking toegezegd. Ieder bedrijf heeft zijn
eigen maatschappelijke reden om dit project mee te ondersteunen.

Pelthout Overpelt
Hout- en Bouwmarkt & Doe
Het Zelf

Huysmans & Zonen
Bouwmaterialen
Vloeren

Polydak
Dakdekkersbedrijf

Edibo
Algemene aannemer
industriële gebouwen

Machiels Building Solution

Stad Lommel

Viessmann
Fabrikant verwarmings-,
industriële en koelsystemen

De Ceuster & Co
Bouwmachines en
bouwkranen

Fabrikant isolatiefolie

Fabrikant ramen en deuren

Sector van de bouw

Betoncentrale
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Grondwerken

Expertisecentrum
energietechnologie

OCH - Sector hout

Fabrikant
afwerkingsmaterialen

Fabrikant isolatiematerialen

Fabrikant
automatisatie/Domotica

Aannemer elektriciteitswerken
- groothandel

Fabrikant verlichting

JAGA - convectoren

Fabrikant stelling/steiger

Verhuur/verkoop HOB units

Fabrikant bewegingsmelders

Experts in Sealants, Adhesives
and PU Foams

Fabrikant van meettoestellen
voor licht en kleuren

Organisatie met BIM-software
voor bouwprojecten

De specialist in groene energie
en
energiebesparende
maatregelen

Ontwikkelaars van de PID box
om het rendement van PV
installaties te verhogen

Ontwikkelaar van industriële
software voor automatisatie- en
bouwtoepassingen
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Fabrikant van producten voor
verwarmingsinstallaties
en
sanitair

Expert in het adviseren van
meettoestellen voor het
meten van verschillende
energiestromen

Leidinggevende producent op
het gebied van de industriële
sensor- en
automatiseringstechniek

Specialist in
ventilatiesystemen en
luchttechnieken

Producent van kunststof
buissystemen en leidingen, oa
voor koelen en verwarmen

Producent van voorgeïsoleerde
buizen

Ontwikkelaar en fabrikant van
pompsystemen, oa voor
waterrecuperatie en filtering

2.3 Met ondersteuning van
Door het indienen van diverse STEM-projecten werd er ook nog financiële ondersteuning verkregen
van

Koning Boudewijnstichting

Departement Onderwijs en
Vorming

Veranderwijs.nu

3. Toegevoegde waarde
De meerwaarde van dit project uit zich op verschillende vlakken. Eerst en vooral leven we in een
huidige context waar energietechnologie niet langer weg te denken is. De Europese doelstellingen
2020 rond energie-efficiëntie en duurzame energie zijn niet veraf. Projecten die initiatieven hierrond
integreren zijn naar onze mening aan te moedigen en leveren een win-win situatie op voor niet enkel
onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven, overheden en particulieren. Op basis van deze context
definiëren we een eerste KPI, zijnde duurzaamheid.
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Een tweede belangrijke meerwaarde vloeit voort uit de eerste. Tegenwoordig is het een complexe
taak om leerlingen uit nijverheidsrichtingen op adequate wijze in contact te brengen met het werkveld.
Technieken en materialen zijn sterk geëvolueerd de afgelopen decennia, tijdsdruk is een belangrijke
factor in de bedrijfswereld en het doorsnee profiel van leerlingen is ook gewijzigd. Dit brengt ons bij
een tweede belangrijke meerwaarde, de link tussen arbeidsmarkt en onderwijs concreet maken. Deze
meerwaarde wordt vertaald in de tweede KPI, didactiek.
Niet enkel de onderwijswereld zit met vragen en onduidelijkheden rond het thema energie en wonen.
Ook particulieren staan in de nabije toekomst voor een uitdaging. Gezien er nood is aan begrijpelijke
en duidelijke informatie wordt dit project opengesteld voor een breed doelpubliek, zijnde leerlingen,
leerkrachten en scholen en anderzijds particulieren. Verschillende acties zullen uitgewerkt worden om
relevante informatie op aanschouwelijke wijze over te dragen, wat deze derde KPI opnieuw meetbaar
maakt. We willen bijdragen aan het bewustwordings- en oriëntatieproces.

Tenslotte is de betrokkenheid en de samenwerking met en tussen alle partners die in dit project
participeren een enorme troef. Momenteel zijn dit: secundair en hoger onderwijs, sectoren, externe
experts en organisaties, bedrijven en fabrikanten. Het netwerk, de kennis en ervaringen die via deze
weg uitgebreid en gedeeld worden is uniek. Deze KPI maakt dat het project ook duurzaam verankerd
kan worden naar de toekomst toe en flexibel kan inspelen op trends en wijzigingen die zich binnen het
bouwtechnische en energetische vlak zullen voordoen.

4. Kernactiviteiten en KPI duurzaamheid
Op 29 november 2013 legde de Vlaamse Regering vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen
om te beantwoorden aan het ‘BEN-niveau’. Het plan voor dit BEN-schoolgebouw werd ontworpen
door Architectenbureau D&A. Dit ontwerp zal beantwoorden aan de Vlaamse normen voor een BENschoolgebouw. De normen hiervoor liggen vast en zijn raadpleegbaar op onderstaande websites. Om
een zo optimaal resultaat en transparantie na te streven wordt hieronder afzonderlijk een overzicht
gegeven van de kernactiviteiten met de afzonderlijk na te streven waarden. Op die manier zullen de
KPI’s gemeten worden. Een bouwaanvraag voor dit project is nodig.
http://www.energiesparen.be/BEN/eisen
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bijnaenergieneutraal-bouwen-ben
http://www.energiesparen.be/BEN/voorlopers
http://app.energiesparen.be/Ben2
http://www.horemans-hsb.be/contact/
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4.1 Ruwbouw - gelijkvloers: simulatie van praktijklokaal met nieuwe technieken en apparaten

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbuwaarden2016.pdf
ACTIVITEIT
Gelijkvloers buitenmuren
(incl isolatie)
Fundering + vloerplaat
Detailtekeningen

MAXIMALE WAARDEN
U-waarde 0.24
U-waarde 0.24
NVT

Kwaliteitsverantwoordelijke
Provil (GIP Bouw), D&A
architecten
Interbeton + Provil (PV bouw)
Provil (Ivo Dilissen) - PXL –
Thomas More (projecten
studenten)

4.2 Houtskeletbouw - verdieping: classroom of the future
ACTIVITEIT
Houtskelet 1e verdiep
isolatiematerialen
Wandbekleding buiten
Stabiliteitsstudie
Dak
Afdichtingsfolie
Afwerkingsmaterialen
Detailtekeningen

MAXIMALE WAARDEN
U-waarde 0.24

K waarde …
NVT
U-waarde 0.24

NVT

Kwaliteitsverantwoordelijke
Machiels Building Solutions
(advies) – Unilin - Pelthout
Rockwool
Pelthout – Provil (hout)
Machiels Building Solutions
Polydak – provil (hout + bouw)
Dörken
Gyproc
Provil (Ivo Dilissen) + Thomas
More (studenten )

4.3 Ramen en deuren
ACTIVITEIT
Ramen
Deuren
Metalen trap
Omheining voor
zonnecollectoren

MAXIMALE WAARDEN
K waarde 1.1
K waarde 1.1

Kwaliteitsverantwoordelijke
Profel Overpelt – Provil (hout)
Profel Overpelt – Provil (hout)
Provil – (lassen constructie)
Provil – (lassen constructie)

4.4 Elektriciteit
ACTIVITEIT
Tertiar bord

Merk
RTC Limburg

Kwaliteitsverantwoordelijke
Thomas More + Provil (GIP ET)
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Verlichting
Residentieel
Sturing industrieel
Schema’s en
berekeningen

ABB - Schneider
(te bepalen)
Niko
Siemens (PLC S71200/1500 + HMI)
E-plan

Thomas More (Bachelorproef)
Provil (PV lessen ET)
Thomas More – Provil (GIP ET)
Thomas More (Bachelorproef)

4.5 Energietechnologie
ACTIVITEIT
Verwarmings- en
koeltechnieken
EPB verslag
PV installatie
Ventilatietechnieken

MAXIMALE WAARDEN
Kwaliteitsverantwoordelijke
Berekening volgens
Viessmann + Comfort systems
studenten Thomas More + Thomas More
(Bachelorproef) + Provil (CV)
PXL – Dirk Martens
Berekening Thomas
Viessmann + Thomas More
More
(Bachelorproef)
Berekening Thomas
Viessmann + Thomas More
More
(Bachelorproef)

5. KPI didactiek
In overleg met de “didactische” stuurgroepleden is bepaald dat didactisch lesmateriaal moet
ontwikkeld worden, filmpjes die het geheel aanschouwelijk maken en een soort van methode om het
geheel stap voor stap te volgen en naar buiten te brengen. Diverse lesprojecten, berekeningstools,
apps en andere informatiebronnen over innovatieve technologieën zullen via een E-learn platform, een
website en andere sociale media gepubliceerd worden. Om dit realiseerbaar te maken worden 2
halftijdse pedagogisch geschoolde mensen aangesteld die ook het proces continu moeten opvolgen.
Een didactische stuurgroep heeft de kernprojecten (innovatieve technieken) bepaald uit een lijst van
alle technieken die in dit project aan bod komen. Deze zullen prioritair uitgewerkt worden en via een
leerplatform open aangeboden worden. Ook zal er aandacht zijn voor: Hoe organiseren van
werfvergaderingen. Belang van toolboxmeetings.
Aandacht voor veiligheid in de bouw.
Berekeningsmodellen energie …

6. KPI doelpubliek
De communicatiekanalen die gekozen werden om het project in de media te brengen zijn een
website (www.stembuilding.be), het leerplatform “buildingyourlearning” en een facebookpagina als
sociale media... Er wordt geopteerd voor 1 communicatiestrategie waarbij de partners gezamenlijk
naar buiten treden.
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Alle didactische info zal een plaats krijgen op het E-learnplatform www.buildingyourlearning.be van
Consructiv, die dan geraadpleegd kan worden door onderwijsinstellingen, opleidingscentra en
specifieke installateurs. Op een aparte website en facebookpagina zal het proces continu in kaart
gebracht worden en worden alle relevante documenten en plannen voor het brede algemene publiek
en bedrijven beschikbaar gesteld. Beide media zullen aan elkaar gelinkt worden.
Lokale bouwers en partners kunnen inzichten verwerven in het BEN-bouwproces en de technieken
die hiervoor aangewend worden. De building zal op vraag van de partners opengesteld worden als
kijk- en onderzoekswoning en er zullen op regelmatige basis specifieke infosessies en opleidingen
gegeven worden.

7. Evaluatie
Om de drie schooljaren zal dit project zich herhalen zodat alle leerlingen en verscheidene studenten
uit de betrokken STEM-richtingen de kans krijgen om tijdens hun leertraject aan dit project mee te
werken. Voordeel van het cyclisch karakter is dat het hierdoor toch een permanente verankering
kent, maar er indien nodig toch wijzigingen (in bouwconstructie of aan technieken) aan kunnen
doorgevoerd worden, waardoor men up-to-date blijft in de nieuwste evoluties op technologisch en
regelgevend vlak. Op die manier wordt het ook mogelijk om permanent bij te sturen en te evalueren.

8. Contactgegevens leden stuurgroep
o

Mark Vandeweyer – Provil Lommel
Projectcoördinator STEM Building
Technisch adviseur coördinator +Technisch adviseur afdeling Elektriciteit
mvandeweyer@provil.be
011 799 330

o

Frans Swinnen – Provil Lommel
Technisch adviseur afdeling Bouw
fswinnen@provil.be
011 799 330

o

Walter Dierckx – Provil Lommel
Technisch adviseur afdeling Hout
walter.dierckx@limburg.be
011 799 339

o

Gert Jansen – Architectenbureau D&A
Gert@d-a.be

o

Rob van Dun – Hogeschool Thomas More Geel
Departement Energietechnologie
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Rob.vandun@thomasmore.be
o

Dirk Martens – Hogeschool PXL Hasselt
Departement Bouwkunde
Dirk.martens@pxl.be

o

Elke Polders – Constructiv Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid
Sector Bouw
elke.polders@constructiv.be

o

Monique Hens – Constructiv Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid
Sector Bouw
Monique.hens@constructiv.be

o

Jurgen Nijs – RTC Regionaal Technologie Centrum
Techniek en Technologie
Jurgen@rtclimlburg.be

o

Benjamin Verfaillie - Volta
Sector Elektriciteit
Benjamin.verfaillie@volta-org.be

o

Ann Ophalvens
Sector elektriciteit
Ann.Ophalvens@volta-org.be

o

Erik Deen
Calculating engineer Viessmann
dene@viessmann.com
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