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UNIZO STUDIEKIOSK STIMULEERT 

TECHNISCH -EN BEROEPSONDERWIJS 

De UNIZO Studiekiosk is een initiatief van de UNIZO 

Stichting Onderwijs en Ondernemen.  Dit initatief stelt zich 

tot doel om technisch - en beroepsonderwijs te gaan 

opwaarderen over gans Vlaanderen.  Vandaag werd de 

UNIZO Studiekiosk in de kustprovincie voorgesteld.  "Zeker 

en vast in deze provincie kampen we met nogal wat 

knelpuntberoepen.  In functie van een structurele nood aan 

op maat geschoold personeel is dit een bijzonder goed 

initiatief" aldus UNIZO West-Vlaanderen. 

   

Niet toevallig werd de UNIZO Studiekiosk in het VTI 

Oostende voorgesteld.  " Wij maken hier dankbaar gebruik 

van om onze opleidingen in de kijker te stellen.  Ouders en 

jongeren kunnen via deze digitale kiosk nagaan wat ze later 

kunnen verdienen, welk soort jobs ze kunnen doen en kennis 

maken met afgestudeerden en ondernemers" aldus een 

enthousiaste Frank Travers, directeur van het VTI Oostende.  

De UNIZO Studiekiosk wordt door VTI Oostende gebruikt 

tijdens de Open Schooldag op 13 mei. 

  

De UNIZO Studiekiosk wil vooral ouders informeren over de 

verschillende opleidingen in het technisch - en 

beroepsonderwijs.  Er wordt onder meer ook gewerkt met 

getuigenissen van mensen die reeds aan de slag zijn.  " Het 

is van cruciaal belang dat ouders een correct beeld krijgen 

van technische - en beroepsopleidingen.  Veel van die 

opleidingen kampen met onterechte vooroordelen.  Daardoor 

is er nog steeds een te beperkte instroom in dergelijke 
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opleidingen waardoor er zich een structureel tekort aan op 

maat geschoold personeel stelt." aldus Sara Lambrechts, 

UNIZO adviseur voor onderwijs & ondernemen in West-

Vlaanderen. 

  

Op de persvoorstelling zelf getuigde Wouter Vanderjeugt.  Hij 

is 21 jaar geleden afgestudeerd aan het VTI Oostende in de 

studierichting houttechnieken.  "Dankzij mijn technische 

opleiding heb ik beroepsfierheid en organisatiecapaciteiten 

meegekregen.  Maar bovenal grote technische kennis en 

liefde voor het vak."  Wouter is inmiddels zaakvoerder van 

BVBA Vanderjeugt , een florerend bedrijf dat houten 

schrijnwerk vervaardigt en zich tevens toelegt op houten 

skeletbouw.   Tot slot onderstreepte hij ook het belang aan 

specifiek geschoolde krachten.  

  

Deze UNIZO Studiekiosk kadert in het EFRO project vwaarbij 

stimuleren van technische en beroepsopleidigen centraal 

staat.  In het kader van dit project werd eerder al op 2 maart 

de succesvolle UNIZO Onderwijsvakmansroute georganiseerd 

waarbij meer dan 900 West-Vlaamse leerlingen geproefd 

hebben van technische beroepen. 

Meer info : Neem contact op met Axel Ronse, woordvoerder 

Unizo West-Vlaanderen: 

axel.ronse@unizo.be - GSM: 0484-63 44 96 

Dit artikel werd gepost op 04 mei 2010 
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