
Perstekst 

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

bestaande kennis en middelen in de eigen organisatie versterken. Een voorbeeld hiervan is het 

project “STEM-BUILDING” dat in provil in september in realisatie gegaan is. In dit project wordt 

effectief een realistisch innovatief huis gebouwd dat gekenmerkt wordt door de nieuwste technieken 

op bouwtechnisch en energetisch vlak en voldoet aan de BEN-norm. (Bijna energieneutraal) 

De kosten voor het project werden geraamd op 250 000 € en wordt voor Provil mogelijk door een 

eigen investering van 5000 € werkingsmiddelen te voorzien. Overige bedragen worden in de vorm 

van materialen door 28 partners uit de industrie 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 

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. De 

praktische uitvoering gebeurt door leerlingen van het secundair onderwijs, berekeningen en 

ontwerpen door studenten en dit met professionele ondersteuning van industriële experten.  

Doelstelling is om alle betrokkenen in contact te brengen en ervaring te laten opdoen met de 

normen en technologieën rond BEN-bouwen, iets wat tegen 2020 de norm zal zijn.  

Meerdere innovatieve technieken zullen daarom in dit project geïnstalleerd worden: zo wordt het 

gebouw verwarmd met een ijsbuffervat, wordt er gekoeld via het plafond, steekt de verdieping dat 

volledig gebouwd wordt in houtskelet 5 meter over het gelijkvloers zonder ondersteuning, wordt er 

een Oost-West opstelling met photovoltaïsche-zonnepanelen voorzien worden, zullen er ramen 

geplaatst worden die gemaakt zijn uit een combinatie PVC-aluminium, kan een afwerkvloer 

rechtstreeks op de vloerverwarming gelegd worden via stralingspanelen…. Al deze innovatieve 

technieken zullen voor aannemers, installateurs en andere partners permanent te bezichtigen zijn. 

Ook zal er onderzoek gebeuren op het gebouw. Zo zullen warmteverliezen, mogelijke koudebruggen, 

energieverbruiken, energie-efficiëntie, energieopwekking … via een datalog-systeem in kaart 

gebracht worden. 

Twee halftijdse onderwijsontwikkelaars zijn aangesteld om scholen vrijblijvend te voorzien van 

didactische lesmaterialen en berekeningstools die kaderen binnen het bouwtechnisch en energetisch 

vakgebied. Voor verscheidene nieuwe technieken zullen opleidingen aangeboden aan het onderwijs 

en installateurs/aannemers. Hiervoor zullen experts vanuit de industrie ingezet worden in 

samenwerking met pedagogische experts vanuit het onderwijs.  

Verschillende sprekers willen scholen en bedrijven uit heel Vlaanderen op een seminarie inspireren 

met als doel ze in kennis te stellen om gelijkaardige initiatieven op te starten binnen de eigen 

organisatie en/of omgeving. 

De eerste steenlegging is de symbolische start van de praktische opbouw van het technologische en 

innovatieve STEM-gebouw. 

 

 


