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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 Brussel 

Optimalisatie regionale technologische centra  

Mijnheer de viceminister-president 

Met dit voorontwerp van decreet wil u de regionale technologische centra 

(RTC’s) optimaliseren. Deze wijzigingen vloeien voort uit de beleidsevaluatie 

van de RTC’s1 en de daaropvolgende visienota RTC – Streven naar optimalisatie 

via structurele samenwerking met alle partners.  

De SERV bracht op 26 april 2021 een advies uit op eigen initiatief over de toe-

komstige werking van de RTC’s2. Voor de SERV is een bruggenbouwer op het 

snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt zinvol, al blijft de vraag of een hervorming 

van de RTC’s de beste optie is. 

De SERV is positief over: 

• de meer vraaggestuurde en aanvullende werking van de RTC’s ten 

aanzien van het bestaande (lokale) aanbod van organisaties. Vanuit 

de rol als bruggenbouwer moeten de RTC’s in de toekomst meehelpen 

om goede praktijken op te schalen.   

• de oprichting van de Vlaamse stuurgroep RTC. Dit moet een transpa-

rante structuur zijn die lokale verwevenheid koppelt aan een Vlaanderen 

brede werking.  

• De SERV engageert zich om 7 leden voor te dragen met vol-

doende ervaring en expertise opdat de evenwichten tussen werk 

en onderwijs gerespecteerd blijven.  

• de nieuwe beheersovereenkomst die de RTC’s moeten sluiten met 

Vlaamse Regering. Deze overeenkomst bestaan uit algemene voorwaar-

den, een strategisch plan en een actieplan voor de 5 RTC’s samen voor 

 

1  Ministerraad van 19 juni 2020: verslag evaluatie RTC 2015-2019. 

2  Advies Toekomstvisie Regionale Technologie Centra: https://www.serv.be/node/14304  

https://www.serv.be/node/14304
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elk schooljaar. Het bevat ook bepalingen over de resultaats- en inspan-

ningsverbintenissen die een rol zullen spelen in de financiering.   

• de expliciete verwijzing naar STEM binnen de initiatieven die de 

RTC’s nemen.   

De SERV vindt wel dat: 

• de Vlaamse stuurgroep RTC onvoldoende (financiële) slagkracht 

wordt toegekend.  

• de RTC’s geen actieve rol dienen op te nemen in het Duaal Leren 

aangezien daar reeds heel wat actoren actief zijn. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


